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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI MHUX LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT 
EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-
implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni 
Ewropea u r-Repubblika tas-Senegal
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226M(NLE))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (13484/2019),

– wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u 
r-Repubblika tas-Senegal, li daħal fis-seħħ fl-20 ta' Novembru 2014,

– wara li kkunsidra r-rapport ta' valutazzjoni retrospettiva u prospettiva tal-Protokoll tal-
Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u s-Senegal,

– wara li kkunsidra l-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-
Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Senegal (13483/2019),

– 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), inċiż (v), u (7) tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) (C9-0178/2019),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu ta' ... 2020 1, dwar l-abbozz ta' 
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 (A9-0000/2020),

A. billi l-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-
Repubblika tas-Senegal daħal fis-seħħ fl-20 ta' Novembru 2014, il-Protokoll attwali li 
jimplimenta l-Ftehim skada fid-19 ta' Novembru 2019, u fid-19 ta' Lulju 2019 ġie 
inizjalat Protokoll ġdid;

B. billi l-effikaċja tal-aħħar Protokoll hija sodisfaċenti fir-rigward tas-sajd għat-tonn, u 
billi, madankollu, il-bastimenti Komunitarji ma kinux użaw parti mill-opportunitajiet 
tas-sajd għall-ispeċijiet tal-qiegħ tal-baħar fond; billi l-qabdiet tal-merluzz l-iswed fl-
ibħra tas-Senegal jirrappreżentaw inqas minn 10 % tal-qabdiet Komunitarji fis-
subreġjun;

C. billi l-bastimenti tas-sajd tal-UE huma limitati għal żoni tas-sajd fl-ibħra miftuħa, u dan 
jimminimizza l-interazzjonijiet mas-settur tas-sajd artiġjanali tas-Senegal, u 

1 Testi adottati ta' dik id-data, P9_TA(0000)0000.
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għaldaqstant ma jipperikolahx;

D. billi l-Protokoll il-ġdid ikopri perjodu ta' ħames snin u jipprevedi opportunitajiet tas-sajd 
għall-bastimenti tal-Unjoni (28 bastiment tas-sajd għat-tonn bit-tartarun u mgħammra bi 
friża, 10 bastimenti tas-sajd bil-qasab u x-xlief, ħames bastimenti tas-sajd bil-konz u 
żewġ bastimenti tat-tkarkir) għal tunnellaġġ ta' referenza ta' 10 000 tunnellata fis-sena 
għat-tonn u volum ta' qabdiet awtorizzati tal-merluzz l-iswed ta' 1 750 tunnellata fis-
sena;

E. billi l-kontribuzzjoni finanzjarja hija ta' EUR 3 050 750 fis-sena, imqassma kif ġej: 
EUR 800 000 fis-sena għall-aċċess għar-riżorsi, EUR 900 000 fis-sena għall-
implimentazzjoni tal-politika settorjali u EUR 1 350 750 fis-sena għall-ammont stmat ta' 
imposti xierqa mingħand is-sidien tal-bastimenti;

F. billi s-Senegal irratifika l-biċċa l-kbira tal-istrumenti internazzjonali dwar il-governanza 
internazzjonali fil-qasam tas-sajd;

G. billi l-Unjoni Ewropea u s-Senegal jikkoperaw ma' xulxin fil-qafas ġenerali tal-Ftehim 
ta' Cotonou u billi l-interventi ta' appoġġ ekonomiku fl-ambitu tas-sajd jitwettqu 
permezz tal-programm PESCAO, li għandu l-għan li jtejjeb il-governanza tas-settur tas-
sajd u l-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (IUU);

1. Jindika li l-Protokoll se jippermetti kooperazzjoni mill-qrib bejn l-Unjoni Ewropea u s-
Senegal biex jiġi żgurat l-isfruttament responsabbli tar-riżorsi tas-sajd fl-ibħra tas-
Senegal u biex jiġu appoġġati l-isforzi ta' dan il-pajjiż għall-iżvilupp tal-ġestjoni 
sostenibbli tar-riżorsi u l-protezzjoni tal-bijodiversità tal-baħar;

2. Jappoġġa l-istrateġija tal-UE li jkollha netwerk ta' ftehimiet fir-reġjun bil-għan li 
tikkonkludi l-azzjonijiet favur is-sostenibbiltà tal-istokkijiet fi ħdan l-organizzazzjonijiet 
reġjonali tas-sajd (RFOs);

3. Jinnota li, f'konformità mal-konklużjonijiet tar-rapport ta' valutazzjoni, il-Protokoll il-
ġdid fih tnaqqis fit-tunnellaġġ tal-merluzz l-iswed (minn 2 000 tunnellata għal 1 750 
tunnellata fis-sena) u żieda fil-kontribuzzjoni finanzjarja għall-appoġġ settorjali (ta' 
EUR 150 000) u fl-ammont stmat ta' imposti xierqa mingħand is-sidien tal-bastimenti;

4. Josserva t-tnaqqis fl-opportunitajiet tas-sajd tal-bastimenti tat-tkarkir fil-fond għall-
merluzz l-iswed, f'konformità mal-opinjoni xjentifika tal-Kumitat tas-Sajd għall-
Atlantiku Ċentrali tal-Lvant, bil-għan li titnaqqas il-mortalità;

5. Jieħu nota tad-diffikultajiet li jeżistu għall-monitoraġġ xjentifiku tal-isfruttament tar-
riżorsi demersali tal-baħar fond u jħeġġeġ li l-valutazzjoni tqis ukoll il-pressjoni tas-sajd 
tal-flotta ta' pajjiżi terzi fl-ibħra ta' pajjiżi kostali oħra, meta jitqies li l-opportunitajiet 
tas-sajd disponibbli fl-ibħra tas-Senegal għall-bastimenti tal-UE huma relattivament 
limitati;

6. Iqis li, sabiex jiġi garantit l-aċċess għas-surpluses eżistenti fl-ibħra tas-Senegal, huwa 
meħtieġ l-għarfien tal-isforz globali tas-sajd, u jistieden lill-Kummissjoni tiżgura l-
implimentazzjoni tal-artikolu dwar it-trasparenza fil-kuntest tal-Protokoll attwali, kif 
ukoll fid-deliberazzjonijiet fi ħdan l-RFOs kompetenti;
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7. Jieħu nota tal-possibbiltà li jiġu riveduti l-opportunitajiet tas-sajd u li jkun hemm qbil 
dwar vjaġġi ta' sajd esploratorju fiż-żoni tas-sajd tas-Senegal; jilqa' pożittivament l-
inklużjoni tal-monitoraġġ tal-qabdiet permezz tas-sistema ta' rappurtar elettroniku 
(ERS); u jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li s-sistema tkun operattiva mill-aktar fis 
possibbli;

8. Jilqa' l-fatt li s-Senegal irratifika l-Ftehim tal-FAO dwar il-Miżuri tal-Istat tal-Port fl-
2017, u dan huwa pożittiv minħabba l-importanza tal-port ta' Dakar għall-ħatt l-art tal-
prodotti tas-sajd;

9. Jilqa' l-imbark ta' baħrin Senegaliżi fuq il-bastimenti tal-Unjoni Ewropea u jenfasizza r-
riżultati tajbin miksuba fl-implimentazzjoni tal-Protokoll preċedenti; jilqa' l-fatt li s-
Senegal irratifika l-Konvenzjoni C188 tal-ILO dwar ix-Xogħol fil-Qasam tas-Sajd; u 
jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta regolarment, fil-laqgħat tal-Kumitat Konġunt, l-
implimentazzjoni effettiva tal-Konvenzjoni, b'mod partikolari l-kundizzjonijiet tax-
xogħol u l-pagi, li jissemmew ukoll fil-Protokoll;

10. Jirrakkomanda, sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-objettivi tal-appoġġ settorjali 
stabbiliti fl-Artikolu 5 u mingħajr preġudizzju għal attivitajiet oħra, l-azzjonijiet 
prijoritarji u strateġiċi li ġejjin:

– it-titjib tal-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza permezz tal-modernizzazzjoni 
rapida taċ-Ċentru ta' Monitoraġġ tas-Sajd (FMC);

– l-appoġġ għall-isforzi tas-Senegal fil-ġlieda kontra s-sajd IUU permezz ta' 
mekkaniżmu ta' monitoraġġ għall-bastimenti li jidħlu l-port ta' Dakar;

– l-iżvilupp tal-kapaċità xjentifika u l-ġbir ta' data għar-riċerka xjentifika;

– l-appoġġ tal-kundizzjonijiet tax-xogħol tan-nisa;

– interventi li jappoġġaw il-valorizzazzjoni tal-prodotti tas-sajd, permezz ta' 
programm orizzontali tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet għall-operaturi fis-settur;

– l-istabbiliment ta' programmi ta' taħriġ bażiku u vokazzjonali għall-baħħara 
(taħriġ fit-tekniki tas-sajd, iżda wkoll dwar is-sikurezza abbord, eċċ.), b'enfasi 
speċjali fuq it-taħriġ tan-nisa li jgħixu u jaħdmu fis-settur tas-sajd;

– żieda fl-isforzi għall-prevenzjoni ta' dewmien fl-eżekuzzjoni tal-appoġġ settorjali 
min-naħa tas-Senegal;

– l-iżgurar ta' aktar viżibilità għall-azzjonijiet iffinanzjati mill-Unjoni u l-
promozzjoni ta' komprensjoni xierqa min-naħa tal-komunitajiet tas-sajd u tas-
soċjetà ċivili tal-kontribut konkret tal-Protokoll għall-iżvilupp tas-settur;

11. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq studju globali dwar l-impatt tal-ftehimiet bilaterali 
dwar is-sajd li tagħmel l-UE u, b'mod partikolari, dwar il-benefiċċji tal-appoġġ settorjali 
u l-attività tal-flotta Ewropea f'ibħra ta' pajjiżi terzi għall-ekonomiji lokali (l-iżvilupp 
tas-sajd sostenibbli, l-impjiegi lokali, l-infrastruttura, titjib soċjali, eċċ.);
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12. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tar-
Repubblika tas-Senegal.


