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dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
ċerti miżuri fir-rigward ta' pajjiżi li jippermettu sajd mhux sostenibbli għall-
iskop tal-konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut
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Emenda 4
Isabella Lövin

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Wara li kkunsidra l-Ftehim tal-1995 
dwar l-Implimentazzjoni tad-
Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar 
tal-1982 relatati mal-Istokkijiet ta’ Ħut 
Transżonali u l-Istokkijiet ta’ Ħut li 
Jpassi Ħafna,

Or. en

Emenda 5
Isabella Lövin

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġi definit 
it-tip ta’ miżuri li jistgħu jittieħdu fir-
rigward ta’ dawk il-pajjiżi li jippermettu 
sajd mhux sostenibbli u li jiġu stabbiliti l-
kondizzjonijiet ġenerali għall-adozzjoni ta’ 
dawn il-miżuri sabiex ikunu bbażati fuq 
kriterji oġġettivi, filwaqt li jkunu 
ekwitabbli, kost-effettivi u kompatibbli 
mal-liġi internazzjonali, b’mod partikolari 
l-Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ.

(5) Barra minn hekk, jeħtieġ li jiġi definit 
it-tip ta’ miżuri li jistgħu jittieħdu fir-
rigward ta’ dawk il-pajjiżi li jippermettu 
sajd mhux sostenibbli u li jiġu stabbiliti l-
kondizzjonijiet ġenerali għall-adozzjoni ta’ 
dawn il-miżuri sabiex ikunu bbażati fuq 
kriterji oġġettivi, filwaqt li jkunu 
ekwitabbli, kost-effettivi u kompatibbli 
mal-liġi internazzjonali, b’mod partikolari 
l-Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni 
Dinjija tal-Kummerċ. Dawn il-miżuri 
għandhom iqisu b'mod partikolari l-livell 
ta' żvilupp u l-vulnerabbiltà tal-pajjiż 
konċernat, biex ikun żgurat li l-pajjiżi li 
qed jiżviluppaw ikunu eliġibbli għal 
għajnuna finanzjarja kif previst fil-
Ftehim tal-1995 dwar l-Implimentazzjoni 
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tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar 
tal-1982 relatati mal-Istokkijiet ta’ Ħut 
Transżonali u l-Istokkijiet ta’ Ħut li 
Jpassi Ħafna sabiex jiġu ssodisfati miżuri 
ta' konservazzjoni.

Or. en


