
PR\1190170MT.docx PE641.408v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għas-Sajd

2019/0078(NLE)

13.11.2019

***
ABBOZZ TA' 
RAKKOMANDAZZJONI
dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-
implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Komunità 
Ewropea u r-Repubblika ta' Cape Verde (mill-2019 sal-2024)
(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

Kumitat għas-Sajd

Rapporteur: Cláudia Monteiro de Aguiar



PE641.408v01-00 2/5 PR\1190170MT.docx

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 ġuridika proposta mill-abbozz ta' 
att.)
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-
implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u 
r-Repubblika ta' Cape Verde (mill-2019 sal-2024)
(08662/1/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta'  deċiżjoni tal-Kunsill (08662/1/2019),

– wara li kkunsidra l-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur 
tas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Cape Verde (2019-2024) 
(08668/2019),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 43, 
l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v), u l-Artikolu 218(7) tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C9-0004/2019),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva tiegħu ta' …1 dwar l-abbozz ta' 
deċiżjoni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 105(1) u (4) u l-Artikolu 114(7) tar-Regoli ta' Proċedura 
tiegħu,

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp u tal-Kumitat għall-Baġits,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għas-Sajd (A9-0000/2019),

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

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u 
tar-Repubblika ta' Cape Verde.

1 Testi adottati ta' dik id-data, P9_TA(0000)0000.


