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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI MHUX LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-
implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-
Repubblika tal-Guinea-Bissau (mill-2019 sal-2024)
(08928/2019 – C9-0011/2019 – 2019/0090M(NLE))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill (08928/2019),

– wara li kkunsidra l-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' 
Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tal-Guinea-Bissau 
(08894/2019)

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolu 43, l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) u l-Artikolu 218(7) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C9-0011/2019),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu ta' ...1 dwar il-proposta għal 
deċiżjoni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 105(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

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

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

A. billi l-objettiv ġenerali tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-UE u l-
Guinea-Bissau (SFPA) huwa li tiżdied il-kooperazzjoni fil-qasam tas-sajd bejn l-UE u 
l-Guinea-Bissau, fl-interess taż-żewġ partijiet, permezz tal-promozzjoni ta' politika 
tas-sajd sostenibbli u l-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd fiż-Żona Ekonomika 
Esklussiva (ŻEE) tal-Guinea-Bissau, flimkien mal-iżvilupp tas-settur tas-sajd tal-
Guinea-Bissau;

B. billi, b'mod ġenerali, l-użu tal-opportunitajiet tas-sajd taħt l-SFPA preċedenti jitqies 
sodisfaċenti;

C. billi l-SFPA bejn l-UE u l-Guinea-Bissau huwa importanti ferm fil-kuntest tal-SFPA 
konklużi min-naħa tal-UE ma' pajjiżi terzi, u bħalissa huwa t-tielet SFPA l-aktar 
importanti f'dak li jikkonċerna l-fondi involuti, u joffri l-vantaġġ miżjud li jippermetti 
l-aċċess għal sajd imħallat;  

D. billi l-kontribut tas-sajd tal-Guinea-Bissau għar-rikkezza tal-pajjiż huwa baxx immens 
(3,5% tal-PDG fl-2015), għad li l-fondi li se jirċievi permezz tal-SFPA bħala kumpens 
għall-aċċess għar-riżorsi jagħti kontribut sinifikanti għall-finanzi pubbliċi nazzjonali 

1 Testi adottati, P9_TA(0000)0000.
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tal-pajjiż

E. billi tul il-perjodu kopert mill-Protokoll, l-opportunitajiet tas-sajd se jiġu ddefiniti 
b'żewġ modi: għall-ewwel sentejn, l-isforz tas-sajd (imkejjel skont it-tunnellaġġ gross 
reġistrat, u fl-aħħar tliet snin, il-qabdiet totali permissibbli (f'tunnellati); billi din it-
tranżizzjoni għandha tkun akkumpanjata mill-implimentazzjoni, tul l-ewwel sentejn 
tal-Protokoll, ta' sistema elettronika ta' rappurtar tal-qabdiet (ERS) u l-ipproċessar tad-
data dwar il-qabdiet;  

F. billi, għad li l-UE ilu jkollha ftehimiet tas-sajd mal-Guinea-Bissau sa mill-bidu tas-
snin tmenin, il-komponent tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp ta' dawn il-ftehimiet (l-
appoġġ settorjali) m'għamel xejn biex jippromwovi la żvilupp sinifikanti tas-settur tas-
sajd lokali u l-anqas l-iżvilupp ta' industriji u attivitajiet relatati;

G. billi, sabiex is-settur tas-sajd tal-Guinea-Bissau jiżviluppa, jeħtieġ li tiġi installata 
infrastruttura bażika, bħal portijiet, siti ta' żbark, faċilitajiet għall-ħżin u impjanti 
għall-ipproċessar, li għadhom neqsin;

H. billi l-kummerċ ta' prodotti tas-sajd mill-Guinea-Bissau kien ġie pprojbit min-naħa tal-
UE għal bosta snin minħabba li l-pajjiż ma kienx qed jikkonforma mal-miżuri sanitarji 
mitluba mill-UE; billi d-dewmien fil-proċess ta' ċertifikazzjoni tal-laboratorju għall-
analiżi (CIPA) huwa l-ostaklu ewlieni għall-esportazzjoni ta' prodotti tas-sajd mill-
Guinea-Bissau għall-UE;

I. billi l-awtoritajiet Guineani-Bissau għandhom ambizzjoni leġittima li jaraw żieda fil-
valur miżjud iġġenerata mill-isfruttament tar-riżorsi tas-sajd fiż-ŻEE Guineana-
Bissau, peress li, attwalment, il-biċċa l-kbira ta' dan il-valur miżjud ma jibqax fil-
pajjiż;

J. billi l-impjieg dirett fis-settur tas-sajd fil-Guinea-Bissau kien limitat ħafna, anki fil-każ 
ta' membri tal-ekwipaġġ lokali abbord il-bastimenti (bħalissa huma inqas minn meta 
ġie konkluż il-protokoll preċedenti);

K. billi minkejja li fil-ġlieda kontra s-sajd IUU (illegali, mhux irrappurtat u mhux 
irregolat) fl-ilmijiet territorjali tal-Guinea-Bissau sar progress bis-saħħa tal-metodi 
mtejba ta' superviżjoni taż-ŻEE Guineana-Bissau, jiġifieri dawk allokati lill-FISCAP 
(Spezzjoni u Kontroll tal-Attivitajiet tas-Sajd), li jinkludu korp ta' osservaturi u 
bastimenti tal-għassa veloċi, għadhom jeżistu difetti u nuqqasijiet li jridu jingħelbu, 
inkluż fir-rigward tas-sistema ta' monitoraġġ tal-bastimenti(VMS);

L. billi sar progress f'dak li jikkonċerna t-tfassil ta' profili ta' stokkijiet demersali tas-sajd 
fiż-ŻEE Guineana-Bissau, u b'mod partikolari r-"rapport tal-kampanja għall-
valutazzjoni tal-istokkijiet demersali fiż-ŻEE tal-Guinea-Bissau" ta' Jannar 2019;

M. billi l-integrazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet li saru qabel min-naħa tal-Parlament fil-
Protokoll attwali ma kinitx għalkollox sodisfaċenti;

N. billi l-Parlament jeħtieġlu jiġi infurmat minnufih u dwar kollox, fl-istadji kollha, dwar 
il-proċeduri relatati mal-Protokoll jew mat-tiġdid tiegħu.
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1. Jinnota l-importanza tal-SFPA bejn l-UE u l-Guinea-Bissau, kemm għall-Guinea-
Bissau kif ukoll għall-flotot tal-UE li joperaw fl-ilmijiet tal-Guinea-Bissau; jenfasizza 
li hemm lok għal progress aktar effikaċi f'dak li jikkonċerna l-kooperazzjoni fil-qasam 
tas-sajd bejn l-UE u l-Guinea-Bissau, u jqis li għaldaqstant għandu jmur lil hinn mill-
protokolli preċedenti dwar l-implimentazzjoni ta' dan il-ftehim;

2. Iqis li l-objettivi tal-SFPA bejn l-UE u l-Guinea Bissau kellhom livelli differenti ta' 
suċċess: filwaqt li, fuq naħa, il-ftehim offra u jipprovdi opportunitajiet konsiderevoli 
ta' sajd għall-bastimenti tal-UE fiż-ŻEE tal-Guinea-Bissau u s-sidien tal-bastimenti 
Ewropej għamlu użu konsiderevoli minn dawn l-opportunitajiet, min-naħa l-oħra, 
b'mod ġenerali, is-settur tas-sajd lokali ma żviluppax biżżejjed jew b'mod sodisfaċenti;

3. Iqis li tranżizzjoni fil-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-sajd (minn ġestjoni tal-isforz tas-
sajd għal ġestjoni tal-qabdiet totali permissibbli) tikkostitwixxi sfida għal dan il-
Protokoll; jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi, mingħajr dewmien, tranżizzjoni 
xierqa u effikaċi, li tissalvagwardja l-affidabbiltà u l-effikaċja meħtieġa tal-ERS u tal-
ipproċessar tad-data dwar il-qabdiet;  

4. Jappoġġa l-ħtieġa għal progress sinifikanti fl-iżvilupp tas-settur tas-sajd tal-Guinea-
Bissau, inkluża l-industrija tas-sajd u attivitajiet relatati, u jistieden lill-Kummissjoni 
tieħu l-miżuri kollha meħtieġa – inkluża l-possibbiltà ta' reviżjoni u t-tisħiħ tal-
komponent ta' appoġġ settorjali tal-ftehim, flimkien mal-ħolqien ta' kundizzjonijiet 
biex tiżdied ir-rata ta' assorbiment ta' dan l-appoġġ – bil-għan li tiġi żgurata inverżjoni 
effettiva tar-rotta li ttieħdet f'dawn l-aħħar deċennji;

5. Iqis li l-SFPA bejn l-UE u l-Guinea-Bissau mhux se jilħaq l-objettivi tiegħu jekk ma 
jżidx il-valur miżjud fil-Guinea-Bissau bħala riżultat tal-isfruttament tar-riżorsi tas-
sajd tiegħu; jindika, bħala oqsma ta' prijorità għall-appoġġ tal-UE u permezz tal-
mobilizzazzjoni tal-assistenza teknika u finanzjarja meħtieġa:

a. it-tisħiħ tal-kapaċità istituzzjonali; 

b. il-bini ta' infrastruttura ewlenija għas-sajd u attivitajiet relatati, bħal portijiet 
(kemm industrijali kif ukoll artiġjanali), siti ta' żbark, faċilitajiet għall-ħżin u l-
ipproċessar tal-ħut, swieq, strutturi għad-distribuzzjoni u l-
kummerċjalizzazzjoni u laboratorji għall-analiżi tal-kwalità;

c. it-tisħiħ tal-kapaċità tal-operaturi lokali fis-settur tas-sajd permezz ta' appoġġ 
immirat għall-organizzazzjonijiet tas-sajjieda;

d. it-taħriġ ta' professjonisti fis-settur tas-sajd; 

e. ir-rikonoxximent u t-tisħiħ tar-rwol tan-nisa fis-settur tas-sajd, flimkien mat-
titjib tal-organizzazzjoni ta' dan ir-rwol;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Istati Membri, fil-politiki ta' kooperazzjoni u 
ta' assistenza għall-iżvilupp uffiċjali tagħhom, biex iqisu l-punt li l-Fond Ewropew 
għall-Iżvilupp (FEŻ) u l-appoġġ settorjali previst fl-SFPA bejn l-UE u l-Guinea-
Bissau għandhom jikkomplementaw lil xulxin u jkunu għalkollox ikkoordinati, bil-
għan li jissaħħaħ is-settur tas-sajd lokali u sabiex is-sovranità tal-pajjiż fuq ir-riżorsi 
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tiegħu tiġi eżerċitata bis-sħiħ; jistieden lill-Kummissjoni tiffaċilita, permezz tal-FEŻ u 
strumenti rilevanti oħra, il-passi meħtieġa għall-provvediment ta' infrastruttura li, 
minħabba l-iskala u l-ispejjeż tagħha, ma tistax tinbena biss permezz ta' appoġġ 
settorjali fil-qafas tal-SFPA, pereżempju l-portijiet tas-sajd (kemm industrijali kif 
ukoll artiġjanali);

7. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex b'mod urġenti tagħti prijorità u tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet għall-esportazzjoni tal-prodotti tas-sajd mill-Guinea-Bissau lejn l-UE, 
b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mal-verifika tal-kundizzjonijiet sanitarji 
meħtieġa u ċ-ċertifikazzjoni tal-laboratorju għall-analiżi (CIPA), peress li l-
projbizzjoni attwali tikkostitwixxi ostaklu sinifikanti għall-iżvilupp tas-settur tas-sajd 
lokali u, konsegwentement, għall-ksib l-objettivi tal-SFPA;

8. Jappoġġa l-ħtieġa li jiżdied il-kontribut tal-SFPA għall-ħolqien, fil-livell lokali, ta' 
impjiegi diretti u indiretti, kemm fuq bastimenti li joperaw taħt l-SFPA kif ukoll 
f'attivitajiet ta' sajd, kemm upstream kif ukoll downstream; iqis li l-Istati Membri jista' 
jkollhom rwol ewlieni u jkunu parti attiva fit-tisħiħ tal-kapaċitajiet u fl-isforzi ta' 
taħriġ sabiex dan jinkiseb;

9. Iqis li hemm bżonn li tittejjeb il-kwantità u l-kwalità tad-data dwar il-qabdiet kollha 
(qabdiet mira u qabdiet inċidentali), dwar l-istatus ta' konservazzjoni tar-riżorsi tas-
sajd fiż-ŻEE tal-Guinea-Bissau u, b'mod ġenerali, dwar l-impatt tal-SFPA fuq l-
ekosistemi, u jqis ukoll li għandu jsir sforz biex tiġi żviluppata l-kapaċità tar-
Repubblika tal-Guinea-Bissau li tikseb tali data; jistieden lill-Kummissjoni tgħin biex 
jiġi żgurat li l-korpi responsabbli għas-sorveljanza tal-implimentazzjoni tal-Ftehim, 
jiġifieri l-Kumitat Konġunt u l-Kumitat Xjentifiku Konġunt, ikunu jistgħu joperaw 
mingħajr xkiel, bl-involviment tal-assoċjazzjonijiet tas-sajjieda artiġjanali, it-trade 
unions, ir-rappreżentanti tal-komunitajiet tal-kosta u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà 
ċivili tal-Guinea-Bissau;

10. Iqis li, fid-dawl tal-possibbiltà li jingħalaq is-sajd jew li jiġu introdotti restrizzjonijiet 
fuq is-sajd, bil-għan li jiġi żgurat li r-riżorsi jkunu sostenibbli, il-ħtiġijiet tas-sajd 
lokali għandhom jiġu indirizzati l-ewwel, abbażi ta' parir xjentifiku sod; 

11. Jappoġġa l-ħtieġa, bil-ħsieb li tittejjeb is-sostenibbiltà tal-attivitajiet tas-sajd, li jitjiebu 
l-governanza, il-kontroll u s-sorveljanza taż-ŻEE tal-Guinea-Bissau u li jiġi miġġieled 
is-sajd IUU, inter alia, billi jiġi intensifikat il-monitoraġġ tal-bastimenti (permezz tal-
VMS);

12. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tgħaddi lill-Parlament il-minuti u l-
konklużjonijiet tal-laqgħat tal-Kumitat Konġunt, il-Programm Settorjali Pluriennali 
msemmi fl-Artikolu 5 tal-Protokoll u r-riżultati tal-evalwazzjonijiet annwali tagħha, 
informazzjoni dwar il-koordinament ta' dan il-programm mal-pjan strateġiku għall-
iżvilupp tas-sajd tal-Guinea-Bissau (2015-2020), il-minuti u l-konklużjonijiet tal-
laqgħat tal-Kumitat Xjentifiku Konġunt, kif ukoll informazzjoni dwar is-sajd IUU fiż-
ŻEE Guineani-Bissau, l-integrazzjoni tal-operaturi ekonomiċi tal-UE fis-settur tas-sajd 
Guinean-Bissau (l-Artikolu 10 tal-Protokoll) u l-verifika tal-konformità mal-obbligi 
tas-sidien tal-bastimenti (eż. fir-rigward tal-kontribuzzjoni in natura prevista mill-
Kapitolu V tal-Anness għall-Protokoll); jistieden lill-Kummissjoni biex, fi żmien l-
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aħħar sena tal-applikazzjoni tal-Protokoll u qabel il-bidu tan-negozjati għat-tiġdid 
tiegħu, tressaq quddiem il-Parlament rapport sħiħ dwar l-implimentazzjoni tiegħu;

13. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tintegra aħjar ir-rakkomandazzjonijiet li saru fl-
SFPA bejn l-UE u l-Guinea-Bissau, u tieħu kont tagħhom, inter alia, fil-proċeduri 
għat-tiġdid tal-Protokoll;

14. 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 
tal-Guinea-Bissau.


