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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI MHUX LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW

dwar proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija 
dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk, tal-Protokoll ta' 
Implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll tal-iskambju ta' ittri li jakkumpanja dan il-Ftehim
(COM(2018)0678 – C8-0000/2018 – 2018/0349M(NLE))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn l-
Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u r-Renju tal-Marokk, 
min-naħa l-oħra,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd li daħal fis-seħħ fit-28 ta' Frar 2007 
u l-aktar protokoll reċenti li skada fl-14 ta' Lulju 2018,

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u 
r-Repubblika tal-Marokk u l-Protokoll tiegħu ta' implimentazzjoni,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-
Kummissjoni biex tiftaħ negozjati f'isem l-Unjoni Ewropea għall-emendar tal-Ftehim ta' 
Sħubija dwar is-Sajd u għall-konklużjoni ta' Protokoll mar-Renju tal-Marokk 
(COM(2018)0151),

– wara li kkunsidra l-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim 
ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk, tal-
Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu, kif ukoll tal-iskambju ta' ittri li jakkumpanja dan 
il-Ftehim (COM(2018)0678),

– wara li kkunsidra l-proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-allokazzjoni ta' 
opportunitajiet tas-sajd skont il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-
Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk, u tal-Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu 
(COM(2018)0679),

– wara li kkunsidra s-sentenza tal-10 ta' Diċembru 2015 tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni 
Ewropea fil-Kawża T-512/121,

– wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tal-
21 ta' Diċembru 2016 fil-Kawża C-104/16 P2,

– wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tas-
27 ta' Frar 2018 fil-Kawża C-266/163,

                                               
1 Is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta' Diċembru 2015, Front Polisario vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, T-
512/12, ECLI:EU:T:2015:953.
2 Is-sentenza tal-Qorti (Awla Manja) tal-21 ta' Diċembru 2016, Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea vs Front Polisario, 
C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.
3 Is-sentenza tal-Qorti (Awla Manja) tas-27 ta' Frar 2018, Western Sahara Campaign UK vs Commissioners for 
Her Majesty's Revenue and Customs, ECLI:EU:C:2018:118.
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– wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni intitolat "Rapport 
dwar l-evalwazzjoni tal-benefiċċji għall-popolazzjoni tas-Saħara tal-Punent tal-Ftehim 
ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk u l-
Protokoll ta' Implimentazzjoni tiegħu, u dwar il-konsultazzjoni ma' dik il-popolazzjoni" 
li jakkumpanja l-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill (SWD(2018)0433),

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Vjenna dwar il-Liġi tat-Trattati tat-
23 ta' Mejju 1969 u l-Artikoli 29, 34 u 36 tagħha,

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar, li saret 
f'Montego Bay fl-10 ta' Diċembru 1982 u li daħlet fis-seħħ fis-16 ta' Novembru 1994, 
b'mod partikolari l-Artikolu 2 tal-Parti II tagħha, u li l-konklużjoni tagħha ġiet 
approvata f'isem il-Komunità permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/392/KE tat-
23 ta' Marzu 19981,

– wara li kkunsidra r-rapport tas-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti (ONU) lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti tad-29 ta' Marzu 2018 dwar
is-sitwazzjoni rigward is-Saħara tal-Punent (S/2018/277),

– wara li kkunsidra r-rapport tas-Segretarju Ġenerali tal-ONU lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-
Nazzjonijiet Uniti tat-3 ta' Ottubru 2018 dwar is-sitwazzjoni rigward is-Saħara tal-
Punent (S/2018/889),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni Nru 2414(2018) tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-ONU tas-
27 ta April 2018 dwar is-sitwazzjoni rigward is-Saħara tal-Punent (S/RES/2414 (2018)),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolu 43(2) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v), u (7) tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0000/2018),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 99(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għas-Sajd u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-
Iżvilupp u tal-Kumitat għall-Baġit (A8-0000/2018),

A. billi l-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Marokk ikkonkludew Ftehim ta' Sħubija dwar 
is-Sajd li daħal fis-seħħ fit-28 ta' Frar 2007 u l-aktar protokoll reċenti li skada fl-
14 ta' Lulju 2018;

B. billi l-Ftehim ġdid ta' Sħubija dwar is-Sajd (minn hawn 'il quddiem "SFPA") 
jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd għal 164 bastiment tal-Unjoni li għandhom jaqbdu 
biss l-eċċess permissibbli tal-qabda msemmi fl-Artikolu 62(2) u (3) tal-Konvenzjoni 
dwar il-Liġi tal-Baħar u kif identifikat b'mod ċar u trasparenti abbażi tal-parir xjentifiku 
disponibbli;

C. billi l-SFPA jipprevedi għal aċċess għaż-żoni tas-sajd fi ħdan l-ambitu tal-Ftehim bħala 
skambju għal kontribuzzjonijiet finanzjarji (kumpens għal aċċess, appoġġ settorjali u 
tariffi li jitħallsu mis-sidien tal-bastimenti) li jikkontribwixxu għall-kisba ta' objettivi 

                                               
1 ĠU L 179, 23.6.1998, p. 1-2.
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komuni;

D. billi l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ( minn hawnhekk 'il quddiem "il-Qorti"), 
fis-sentenza tagħha tas-27 ta' Frar 2018 fil-Kawża C-266/16, iddikjarat li l-Ftehim ta' 
Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tal-Marokk, li daħal fis-seħħ 
fit-28 ta' Frar 2007, mhuwiex legalment applikabbli għall-ibħra kontigwi mat-territorju 
tas-Saħara tal-Punent;

E. billi fil-punt 64 tas-sentenza C-266/16, il-Qorti kienet tal-fehma li t-territorju tas-Saħara 
tal-Punent ma jaqax taħt il-kunċett ta' "territorju tal-Marokk", fis-sens tal-Artikolu 11 
tal-SFPA;

F. billi, fil-paragrafu 69 tas-sentenza fil-Kawża C-266/16, il-Qorti ddikjarat li l-ilmijiet 
kontigwi mat-territorju tas-Saħara tal-Punent mhumiex parti mill-ilmijiet li jaqgħu "taħt 
is-sovranità jew il-ġurisdizzjoni" tal-Marokk kif imsemmi fil-Ftehim ta' Sħubija tal-
2007;

G. billi l-Qorti ddeċidiet, fis-sentenza tagħha tal-21 ta' Diċembru 2016 fil-
Kawża C-104/16 P, li fejn trattat ikun maħsub li japplika mhux biss għat-territorju 
sovran ta' Stat iżda wkoll lil hinn minn dak it-territorju, dak it-trattat għandu jipprevedi 
dan b'mod espliċitu;

H. billi l-Qorti ddeċidiet ukoll li l-prinċipju tal-effett relattiv tat-trattati jfisser li trattat ma 
jistax jiġi applikat għal territorju mingħajr l-approvazzjoni tal-poplu tiegħu;

I. billi l-Qorti ma tatx definizzjoni preċiża tal-kunċett ta' approvazzjoni;

J. billi fil-proposta tiegħu għal Deċiżjoni l-Kunsill żied li l-ftehim għandu jkun ta' 
benefiċċju wkoll għall-popolazzjonijiet lokali;

K. billi l-SFPA jagħmel parti minn qafas aktar estensiv fi ħdan il-Ftehim Ewro-
Mediterranju li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk;

L. billi l-SFPA huwa maħsub biex jiżgura l-isfruttament sostenibbli tal-istokkijiet tal-ħut u 
li jitjieb il-valur tal-prodotti tas-sajd;

M. billi l-SFPA jistabbilixxi governanza legali, ambjentali, ekonomika u soċjali ġdida li 
tappoġġja l-iżvilupp tas-settur tas-sajd lokali li huwa riżorsa ekonomika ewlenija għat-
territorji kkonċernati;

1. Jieħu nota kemm taż-żewġ kundizzjonijiet stabbiliti fis-sentenza tal-Qorti, li ssir 
referenza espliċita għas-Saħara tal-Punent fit-test tal-ftehim u li tinkiseb l-approvazzjoni 
tal-popli kkonċernati, kif ukoll tat-tielet kundizzjoni miżjuda mill-Kunsill, il-ħtieġa li 
jiġi żgurat li l-Ftehim jkunu ta' benefiċċju għall-popolazzjoni lokali;

2. Jinnota li l-Artikolu 1(h) tal-Ftehim ta' Sħubija ġdid, li l-konklużjoni tiegħu ġiet 
proposta lill-Kunsill, jipprevedi b'mod espliċitu li ż-żona tas-sajd għandha tinkludi l-
ilmijiet kontigwi mas-Saħara tal-Punent, filwaqt li l-ftehim preċedenti ma kienx fih tali 
dispożizzjoni;

3. Jilqa' din il-kjarifika u ċ-ċertezza legali li toffri lill-operaturi tal-UE attivi fl-ilmijiet 
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inkwistjoni;

4. Ifakkar li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-Kummissjoni wettqu 
proċess ta' konsultazzjoni mal-popolazzjonijiet lokali affettwati mill-ftehim ta' sħubija 
dwar is-sajd sostenibbli u mal-partijiet interessati;

5. Jieħu nota tar-rapport ta' evalwazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-benefiċċji li l-
SFPA joffri lill-popolazzjoni tas-Saħara tal-Punent;

6. Jappoġġja bis-sħiħ il-proċess ta' paċi tan-NU taħt it-tmexxija tal-Mibgħut Personali tas-
Segretarju Ġenerali tan-NU, Horst Köhler, u jieħu nota tal-aktar rapport reċenti tiegħu 
dwar is-sitwazzjoni li ġi ppreżntat fit-3 ta' Ottubru 2018 lis-Segratarju Ġenerali tan-NU;

7. Jinnota li s-settur tas-sajd u tal-ipproċessar tal-prodotti tas-sajd huma l-aktar industriji 
importanti fit-territorju fir-rigward ta' impjiegi;

8. Ifakkar li, fil-qafas tal-SFPA, id-dispożizzjonijiet relatati mal-appoġġ settorjali 
jippermettu investiment strutturali fis-settur, b'mod partikolari permezz tal-bini ta' 
infrastruttura u tagħmir li jtejjeb il-kompetittività u l-impjiegi fis-settur;

9. Jissottolinja li l-SFPA jipprevedi dispożizzjonijiet ġodda li jsaħħu l-monitoraġġ tal-
allokazzjoni finanzjarja tal-attivitajiet tas-sajd f'dawn l-ilmijiet, bil-ħsieb li l-benefiċċju 
ta' dawn ikun wieħed proporzjonat għall-popolazzjonijiet ikkonċernati;

10. Ifakkar li l-SFPA jippermetti t-tisħiħ tal-prattiki tas-sajd sostenibbli, il-ġlieda kontra s-
sajd illegali u l-iżgurar ta' governanza ekonomika aħjar tas-settur;

11. Jissottolinja li l-SFPA jippermetti wkoll tisħiħ tal-kooperazzjoni xjentifika, miżuri ta' 
konservazzjoni u ġestjoni li tippermetti l-iżgurar s-sostenibbiltà tal-attivitajiet tas-sajd u 
t-tiġdid tal-istokkijiet;

12. Iwissi kontra l-possibilità li ma tinstabx konklużjoni għal ftehim ta' sħubija ġdid li jista' 
jkollha impatt ekonomiku negattiv fuq l-ekonomija lokali u fuq il-prospetti għal 
żviluppi futuri;

13. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna.
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