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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Kummissjoni nnegozjat Ftehim ġdid ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni 
Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja f'isem l-Unjoni Ewropea, kif ukoll Protokoll ġdid ta' 
Implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija. Il-Ftehim ta' Sħubija u l-Protokoll ġew inizjalati fi 
tmiem dawn in-negozjati, fid-19 ta' Ottubru 2018. Il-Ftehim ta' Sħubija jħassar il-Ftehim ta' 
qabel li kien ġie konkluż bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika tal-
Gambja fuq sajd 'il barra mill-Gambja, li kien daħal fis-seħħ fit-2 ta' Ġunju 1987.

L-għan ewlieni tal-Ftehim il-ġdid huwa li jipprovdi qafas aġġornat li jqis il-prijoritajiet tal-
Politika Komuni tas-Sajd riveduta u tad-dimensjoni esterna tagħha ħalli tinħoloq sħubija 
strateġika bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja fil-qasam tas-sajd. 

L-għan tal-Protokoll huwa li jippermetti lill-Unjoni Ewropea u lir-Repubblika tal-Gambja 
jaħdmu aktar mill-qrib bejniethom biex jippromwovu politika tas-sajd sostenibbli u użu 
responsabbli tar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet tal-Gambja. Barra minn hekk, il-Protokoll għandu l-
għan li lill-bastimenti tal-Unjoni Ewropea jagħtihom opportunitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-
Gambja, filwaqt li jqis il-valutazzjonijiet xjentifiċi disponibbli, b'mod partikolari dawk tal-
Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant (is-CECAF), u skont l-aqwa parir 
xjentifiku disponibbli u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-
Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (l-ICCAT), fil-limiti taż-żejjed disponibbli. Il-
Protokoll jipprevedi opportunitajiet tas-sajd fil-kategoriji li ġejjin: 28 bastiment tas-sajd għat-
tonn bit-tartaruni; 10 bastimenti tas-sajd bil-qasab u x-xlief; tliet bastimenti tat-tkarkir (li 
jintużaw għas-sajd għall-merluzz l-iswed, li huwa speċi ta' ħut tal-qiegħ tal-baħar fond). 

Il-kontribuzzjoni finanzjarja annwali hija ta' EUR 550 000, abbażi ta':

- ammont annwali għall-aċċess għar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tas-sajd tal-Gambja ta' 
EUR 275 000, li huwa ekwivalenti għal tunnellaġġ ta' referenza ta' 3 300 tunnellata fis-sena 
għall-ispeċijiet li jpassu ħafna; 

- appoġġ għall-iżvilupp tal-politika settorjali tas-sajd tal-Gambja, li huwa ta' EUR 275 000 fis-
sena. Dan l-appoġġ jilħaq l-għanijiet tal-politika nazzjonali tal-Gambja b'rabta mal-ġestjoni 
sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd kontinentali u tal-baħar. 

In-negozjar ta' Ftehim ġdid ta' Sħubija dwar is-Sajd mal-Gambja jidħol fil-qafas tal-azzjoni 
esterna tal-Unjoni mal-pajjiżi AKP u jqis, b'mod partikolari, l-għanijiet tal-Unjoni fil-qasam 
tal-ħarsien tal-prinċipji demokratiċi u tad-drittijiet tal-bniedem. Il-Ftehim il-ġdid u l-Protokoll 
il-ġdid ikopru perjodu ta' sitt snin mid-data tal-applikazzjoni proviżorja.

Il-Kummissjoni tkun awtorizzata tapprova, f'isem l-Unjoni, l-emendi għall-Protokoll li 
għandhom ikunu adottati mill-Kumitat Konġunt stabbilit fl-ambitu tal-Ftehim ta' Sħubija.

******

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex 
jirrakkomanda l-approvazzjoni tal-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-
Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Gambja 
u l-Protokoll ta' Implimentazzjoni ta' dan il-Ftehim ta' Sħubija.


