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SUĠĠERIMENTI

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

- wara li kkunsidra l-Artikolu 13.9 tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles (FTA) bejn l-UE u l-
Vjetnam,

- wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-missjoni ta' ġbir ta' informazzjoni tiegħu fil-
Vjetnam (bejn it-28 ta' Ottubru u l-1 ta' Novembru 2018) u l-evalwazzjoni tal-
Kummissjoni ta' Mejju 2018 dwar il-progress tal-pajjiż fl-indirizzar tas-sajd illegali, 
mhux regolat u mhux rappurtat (IUU) wara n-notifika min-naħa tal-Kummissjoni ta' 
"karta safra" fit-23 ta' Ottubru 2017,

A. billi l-FTA bejn l-UE u l-Vjetnam jirrikonoxxi l-importanza li jiġu żgurati l-
konservazzjoni u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi u l-ekosistemi ħajjin tal-baħar, 
flimkien mal-promozzjoni ta' akkwakultura sostenibbli, u jipprevedi kooperazzjoni fil-
ġlieda kontra s-sajd IUU skont l-Artikolu 13.9;

1. Japprezza l-adozzjoni, min-naħa tal-Gvern tal-Vjetnam, ta' liġi ta' qafas ġdida għas-
settur tas-sajd u l-istabbiliment ta' strutturi kkoordinati ta' monitoraġġ, kontroll u 
infurzar impenjati biex jindirizzaw u jiskoraġġixxu s-sajd IUU b'mod effikaċi;

2. Jenfasizza l-isfidi enormi li għadhom qed iħabbtu wiċċhom magħhom l-awtoritajiet 
Vjetnamiżi fir-rigward tal-kapaċità żejda tal-flotta tas-sajd tal-pajjiż, li hi frammentata 
ħafna, u l-isfruttament żejjed tar-riżorsi tal-baħar;

3. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Vjetnam jimmonitorjaw mill-qrib il-flotta tas-sajd ta' 
pajjiżhom, u jimplimentaw miżuri biex tiġi żgurata traċċabilità sħiħa tal-prodotti tas-
sajd destinati għall-esportazzjoni lejn is-suq tal-UE;

4. Hu tal-fehma li t-tariffi preferenzjali għandhom jiġu akkumpanjati minn monitoraġġ tal-
implimentazzjoni u rieżami tal-impenji magħmula skont l-Artikolu 13.9 tal-Ftehim ta' 
Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Vjetnam;

5. Ifakkar li n-notifika ta' "karta safra" għandha titqies bħala mezz ta' inkoraġġiment għall-
awtoritajiet Vjetnamiżi ħalli jipperseveraw fl-isforzi tagħhom biex jindirizzaw l-
attivitajiet tas-sajd IUU;  jemmen li estensjoni ulterjuri tal-"karta safra" għandha tkun 
akkumpanjata minn skedi ta' żmien u miri operattivi ċari;

6. Jappoġġa l-applikazzjoni tal-Vjetnam għal sħubija sħiħa fil-Kummissjoni għas-Sajd fil-
Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali (WCPFC), fejn l-UE u l-Vjetnam ikunu jistgħu 
japprofondixxu l-kooperazzjoni tagħhom u jiżviluppaw miżuri aktar ambizzjużi biex 
jindirizzaw is-sajd IUU;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tagħmel użu mill-għodod kollha għad-dispożizzjoni tagħha, 
inkluża "l-karta ħamra", f'każ li l-Vjetnam jonqos milli jissodisfa l-kundizzjonijiet għal 
sajd sostenibbli.


