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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jieħu nota tar-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija 
Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd ("l-Aġenzija") għas-sena finanzjarja 2018, ir-rapport 
annwali tal-attività għall-2018 tal-Aġenzija u l-analiżi u l-valutazzjoni tal-Bord 
Amministrattiv ta' dak ir-rapport;

2. Jesprimi s-sodisfazzjon tiegħu dwar id-dikjarazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri rigward il-
legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet annwali tal-
Aġenzija għas-sena finanzjarja 2018; jisħaq fuq il-fatt li l-ebda osservazzjoni miftuħa 
min-naħa tal-Qorti tal-Awdituri ma tħalliet pendenti;

3. Jenfasizza li, minkejja ż-żieda sostanzjali fil-baġit mill-2017 'il hawn minħabba l-
kompiti l-ġodda tagħha fis-sostenn - f'kooperazzjoni mal-Aġenzija Ewropea għall-
Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta u l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima 
(EMSA) - tal-funzjonijiet tal-gwardja tal-kosta fil-livell nazzjonali u dak tal-UE, fl-2018 
l-Aġenzija rnexxielha timplimenta b'suċċess il-baġit tagħha, b'rata ta' 99,7 % għall-
impenji u 87,6 % għall-pagamenti, f'konformità mal-eżerċizzji preċedenti; iħeġġeġ lill-
Aġenzija tkompli bl-isforzi tagħha biex tiżgura l-użu ottimali tal-approprjazzjonijiet 
allokati;

4. Josserva li, fl-2018, l-Aġenzija ttrattat żieda ta' 23 % fi tranżazzjonijiet ta' pagamenti 
minħabba ż-żieda fl-attività, mingħajr ma rrikorriet għal riżorsi addizzjonali;

5. Jinnota b'sodisfazzjon li l-Aġenzija implimentat 98 % tal-attivitajiet inklużi fil-
Programm ta' Ħidma Annwali tagħha, meta mqabbla ma' 93 % fl-2017; jenfasizza l-fatt 
li fl-2018 l-Aġenzija kkoordinat 26 922 spezzjoni, żieda ta' 28,46 %; 

6. Jinnota li 83 % tal-operazzjonijiet implimentati b'mezzi mikrija tal-Aġenzija kienu 
operazzjonijiet b'diversi skopijiet, jiġifieri fil-Mediterran u fil-Baħar Baltiku; iqis li dan 
il-fatt jirrifletti s-sinerġiji u l-kooperazzjoni t-tajba bejn l-Aġenzija, l-EMSA u l-
Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) f'konformità mal-
Arranġament ta' Ħidma Tripartitiku; 

7. Iqis li r-rwol tal-Aġenzija fil-promozzjoni tal-ħolqien tal-Frontex m'għandu bl-ebda 
mod jimmina l-attività ewlenija tal-Aġenzija bħala l-korp tal-Unjoni responsabbli għall-
organizzazzjoni ta' koordinazzjoni operattiva tal-attivitajiet ta' kontroll tas-sajd u għall-
għoti ta' assistenza f'dak il-qasam lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni, peress li dan 
jista' jwassal biex tiddgħajjef is-sorveljanza tas-sajd u jiżdied is-sajd illegali, mhux 
irrappurtat u mhux irregolat (IUU); jisħaq, għaldaqstant, fuq il-ħtieġa li l-Aġenzija 
tingħata riżorsi finanzjarji u umani adegwati u proporzjonati mal-kompiti tagħha li 
kulma jmur qegħdin jiżdiedu;

8. Jirrimarka li l-Aġenzija ppromoviet politika ta' trattament indaqs li għandha l-għan li 
ttejjeb il-bilanċ bejn is-sessi fost il-persunal tagħha; jinnota li wara l-adozzjoni tar-regoli 
ta' implimentazzjoni dwar il-ġlieda kontra l-fastidju min-naħa tal-Bord Amministrattiv 
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fl-2017, l-Aġenzija nediet u ffinalizzat b'suċċess sejħa għal konsulenti kunfidenzjali, 
billi fl-2018 organizzat sessjonijiet ta' sensibilizzazzjoni għall-persunal fil-qasam tal-
prevenzjoni tal-fastidju; jinnota li, fil-31 ta' Diċembru 2018, il-perċentwal globali tal-
membri tal-persunal nisa kien ta' 44 %; jiddispjaċih li l-perċentwal ta' membri tal-
persunal nisa bil-grad AD8 jew ogħla kien biss ta' 15 %, 7 punti perċentwali inqas mil-
livell miksub fl-2017; jistieden lill-Aġenzija ssaħħaħ il-politika tagħha f'dak li 
jikkonċerna l-bilanċ bejn is-sessi;

9. Jenfasizza li l-Aġenzija adottat, f'Ġunju 2018, Deċiżjoni dwar il-pubblikazzjoni ta' 
informazzjoni dwar laqgħat ma' organizzazzjonijiet jew individwi li jaħdmu għal 
rashom u li, wara l-ftehim bejn il-Parlament u l-Kummissjoni dwar ir-reġistru ta' 
trasparenza, l-Aġenzija se tippubblika l-laqgħat rilevanti tad-Direttur Eżekuttiv u l-
persunal mal-lobbyists fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija;

10. Jirrimarka li, wara ħidma preparatorja fl-2017, fl-2018 l-Aġenzija implimentat Sistema 
ta' Ġestjoni tas-Sigurtà tal-Informazzjoni bbażata fuq l-istandard internazzjonali ISO 
27001, immirata biex tipproteġi l-Aġenzija minn riskji bbażati fuq it-teknoloġija u 
tippreserva l-kunfidenzjalità, l-integrità u d-disponibbiltà tal-informazzjoni; 

11. Jenfasizza r-rwol attiv u l-valur miżjud li tipprovdi l-Aġenzija fil-proġett imtejjeb tal-
governanza tas-sajd reġjonali fil-Punent tal-Afrika (PESCAO) biex jiġu żviluppati 
kapaċitajiet għall-ġlieda kontra l-attivitajiet tas-sajd IUU u tittejjeb il-ġestjoni tar-riżorsi 
tas-sajd fl-Afrika tal-Punent; jenfasizza t-tliet operazzjonijiet imwettqa fl-2018, li 
jinvolvu s-Senegal, il-Gambja, il-Guinea-Bissau, il-Guinea-Conakry, is-Sierra Leone, il-
Cabo Verde u l-Mauritania;

12. Jagħraf il-kwalità u l-importanza tal-kompiti mwettqa mill-Aġenzija u jilqa' l-
konsistenza tagħha u r-riżultati tajbin ħafna li kisbet minn mindu twaqqfet;

13. Jisħaq fuq l-importanza tar-rwol tal-Aġenzija fl-implimentazzjoni tal-Politika Komuni 
tas-Sajd u l-ilħuq tal-objettivi tagħha, b'mod partikolari fir-rigward tal-obbligu ta' ħatt l-
art, minħabba li l-Istati Membri qed isibuha diffiċli li jikkonformaw ma' dan l-obbligu;

14. Jipproponi li tingħata l-kwittanza lid-Direttur Eżekuttiv tal-Aġenzija fir-rigward tal-
implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2018.
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