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Emenda 228
Alain Cadec

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Kunsiderazzjoni 3a (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

wara li kkunsidra l-Artikolu 349 tat-
Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 
Ewropea,

Or. fr

Emenda 229
Carmen Fraga Estévez

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva
Kunsiderazzjoni 3a (ġdida)

Abbozz ta' riżoluzzjoni leġiżlattiva Emenda

wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 
li tadotta r-Regoli ta’ Proċedura tal-
Kunsill1,
__________________
1 Id-Deċizjoni tal-Kunsill 2009/937/UE 
tal-1 ta’ Diċembru 2009 li tadotta r-Regoli 
ta’ Proċedura tal-Kunsill (ĠU L 325, 
11.12.2009, p. 35).

Or. es

Emenda 230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-
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Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar 
tal-10 ta’ Diċembru 1982 (UNCLOS),

Or. en

Emenda 231
João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) L-industrija tas-sajd hija ta’ 
importanza strateġika f’termini ta’ 
provvista pubblika tal-ħut u tal-bilanċ tal-
ikel fl-Istati Membri varji u fl-Unjoni 
Ewropea nfisha, kif ukoll għall-benessri 
soċjo-ekonomiku tal-komunitajiet kostieri, 
l-iżvilupp lokali, l-impjiegi, l-
preżervazzjoni u l-ħolqien ta’ attivitajiet 
ekonomiċi fid-direzzjoni mill-baħar ’il 
ġewwa u fid-direzzjoni ’l barra lejn il-
baħar u l-preżervazzjoni tat-tradizzjonijiet 
kulturali lokali.
__________________
1 Id-Deċizjoni tal-Kunsill 2009/937/UE 
tal-1 ta’ Diċembru 2009 li tadotta r-Regoli 
ta’ Proċedura tal-Kunsill (ĠU L 325, 
11.12.2009, p. 35).

Or. pt

Emenda 232
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-ambitu tal-Politika Komuni tas-Sajd 
jestendi għall-konservazzjoni, il-ġestjoni u 

(2) L-ambitu tal-Politika Komuni tas-Sajd 
jestendi għall-konservazzjoni u l-isfruttar 
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l-isfruttar tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar. 
Barra minn hekk, l-ambitu tal-Politika 
Komuni tas-Sajd jestendi fir-rigward ta' 
miżuri tas-suq u miżuri finanzjarji 
b'appoġġ għall-għanijiet tagħha, għar-
riżorsi bijoloġiċi tal-ilma ħelu u l-
akkwakultura, kif ukoll għall-ipproċessar u 
t-tqegħid fis-suq ta' prodotti tas-sajd u l-
akkwakultura, meta tali attivitajiet iseħħu 
fit-territorju tal-Istati Membri, jew fl-
ilmijiet tal-Unjoni, inkluż minn bastimenti 
tas-sajd li jtajru l-bandiera ta', u li jkunu 
rreġistrati f'pajjiżi terzi, jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, jew minn 
ċittadini tal-Istati Membri, mingħajr 
preġudizzju għar-responsabbiltà primarja 
tal-Istat tal-bandiera, filwaqt li jitqiesu d-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 117 tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar.

u l-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar. Barra minn hekk, l-
ambitu tal-Politika Komuni tas-Sajd 
jestendi fir-rigward ta' miżuri tas-suq u 
miżuri finanzjarji b'appoġġ għall-għanijiet 
tagħha, għar-riżorsi bijoloġiċi tal-ilma ħelu 
u l-akkwakultura, kif ukoll għall-
ipproċessar u t-tqegħid fis-suq ta' prodotti 
tas-sajd u l-akkwakultura, meta tali 
attivitajiet iseħħu fit-territorju tal-Istati 
Membri, jew fl-ilmijiet tal-Unjoni, inkluż 
minn bastimenti tas-sajd li jtajru l-bandiera 
ta', u li jkunu rreġistrati f'pajjiżi terzi, jew 
minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, jew 
minn ċittadini tal-Istati Membri, mingħajr 
preġudizzju għar-responsabbiltà primarja 
tal-Istat tal-bandiera, filwaqt li jitqiesu d-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 117 tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar.

Or. en

Emenda 233
Guido Milana

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-ambitu tal-Politika Komuni tas-Sajd 
jestendi għall-konservazzjoni, il-ġestjoni u 
l-isfruttar tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar. 
Barra minn hekk, l-ambitu tal-Politika 
Komuni tas-Sajd jestendi fir-rigward ta' 
miżuri tas-suq u miżuri finanzjarji 
b'appoġġ għall-għanijiet tagħha, għar-
riżorsi bijoloġiċi tal-ilma ħelu u l-
akkwakultura, kif ukoll għall-ipproċessar u 
t-tqegħid fis-suq ta' prodotti tas-sajd u l-
akkwakultura, meta tali attivitajiet iseħħu 
fit-territorju tal-Istati Membri, jew fl-
ilmijiet tal-Unjoni, inkluż minn bastimenti 
tas-sajd li jtajru l-bandiera ta', u li jkunu 
rreġistrati f'pajjiżi terzi, jew minn 

(2) L-ambitu tal-Politika Komuni tas-Sajd 
jestendi għall-konservazzjoni u l-ġestjoni  
tar-riżorsi u l-arji bijoloġiċi tal-baħar tal-
Istati Membri. Barra minn hekk, l-ambitu 
tal-Politika Komuni tas-Sajd jestendi fir-
rigward ta' miżuri tas-suq u miżuri 
finanzjarji b'appoġġ għall-għanijiet tagħha, 
għar-riżorsi bijoloġiċi tal-ilma ħelu u l-
akkwakultura, kif ukoll għall-ipproċessar u 
t-tqegħid fis-suq ta' prodotti tas-sajd u l-
akkwakultura, meta tali attivitajiet iseħħu 
fit-territorju tal-Istati Membri, jew fl-
ilmijiet tal-Unjoni, inkluż minn bastimenti 
tas-sajd li jtajru l-bandiera ta', u li jkunu 
rreġistrati f'pajjiżi terzi, jew minn 
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bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, jew minn 
ċittadini tal-Istati Membri, mingħajr 
preġudizzju għar-responsabbiltà primarja 
tal-Istat tal-bandiera, filwaqt li jitqiesu d-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 117 tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar.

bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, jew minn 
ċittadini tal-Istati Membri, mingħajr 
preġudizzju għar-responsabbiltà primarja 
tal-Istat tal-bandiera, filwaqt li jitqiesu d-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 117 tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar.

Or. it

Emenda 234
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Premessa 2a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) It-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea ma għandux 
jikkostitwixxi impediment għall-obbligu 
tal-Unjoni li tiġġestixxi b’mod sostenibbli 
l-isfruttament tar-riżorsi marini.

Or. en

Emenda 235
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jikkontribwixxu għal 
kundizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali sostenibbli fit-tul. Barra minn hekk 
hija għandha tikkontribwixxi għal żieda fil-
produttività, standard xieraq tal-għajxien 
għas-settur tas-sajd, swieq stabbli, tiżgura 
d-disponibbiltà tar-riżorsi u li l-provvisti 
jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet 

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jiżguraw l-eżistenza tar-
riżorsi marini bijoloġiċi produttivi u 
għalhekk jikkontribwixxu għal 
sostenibilità ambjentali, ekonomika u 
soċjali fit-tul. Barra minn hekk hija 
għandha tikkontribwixxi għal żieda fil-
produttività, standard xieraq tal-għajxien 
għas-settur tas-sajd, swieq stabbli, tiżgura 
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raġonevoli. d-disponibbiltà tar-riżorsi u li l-provvisti 
jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet 
raġonevoli.

Or. en

Emenda 236
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jikkontribwixxu għal 
kundizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali sostenibbli fit-tul. Barra minn hekk 
hija għandha tikkontribwixxi għal żieda fil-
produttività, standard xieraq tal-għajxien 
għas-settur tas-sajd, swieq stabbli, tiżgura 
d-disponibbiltà tar-riżorsi u li l-provvisti 
jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet 
raġonevoli.

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jikkontribwixxu għal 
kundizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali sostenibbli fit-tul. Barra minn hekk 
hija għandha tikkontribwixxi għal żieda fil-
produttività, riduzzjoni fl-importazzjonijiet 
tas-sajd u l-prodotti tal-akkwakultura fl-
Unjoni Ewropea, standard xieraq tal-
għajxien għas-settur tas-sajd u l-
akkwakultura, swieq stabbli, tiżgura d-
disponibbiltà tar-riżorsi u li l-provvisti 
jaslu għand il-konsumaturi ta’ kwalità 
għolja u bi prezzijiet raġonevoli.

Or. pt

Emenda 237
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jikkontribwixxu għal 
kundizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali sostenibbli fit-tul. Barra minn hekk 

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jkunu kost-effikaċi u 
jikkontribwixxu għal kundizzjonijiet 
ambjentali, ekonomiċi u soċjali sostenibbli 
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hija għandha tikkontribwixxi għal żieda fil-
produttività, standard xieraq tal-għajxien 
għas-settur tas-sajd, swieq stabbli, tiżgura 
d-disponibbiltà tar-riżorsi u li l-provvisti 
jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet 
raġonevoli.

fit-tul. Barra minn hekk hija għandha 
tikkontribwixxi għal żieda fil-produttività, 
standard xieraq tal-għajxien għas-settur 
tas-sajd, swieq stabbli, tiżgura d-
disponibbiltà tar-riżorsi u li l-provvisti 
jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet 
raġonevoli.

Or. es

Emenda 238
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jikkontribwixxu għal 
kundizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali sostenibbli fit-tul. Barra minn hekk 
hija għandha tikkontribwixxi għal żieda fil-
produttività, standard xieraq tal-għajxien 
għas-settur tas-sajd, swieq stabbli, tiżgura 
d-disponibbiltà tar-riżorsi u li l-provvisti 
jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet 
raġonevoli.

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jkunu sostenibbli u ġestiti 
b’mod li jkun konsistenti mal-fini li 
jinkiseb ambjent marin san, ħalli jkunu 
żgurati l-benefiċċji soċjali, ekonomiċi u 
ambjentali fit-tul.  Barra minn hekk hija 
għandha tikkontribwixxi għal żieda fil-
produttività, standard xieraq tal-għajxien 
għas-settur tas-sajd, swieq stabbli, tiżgura 
d-disponibbiltà tar-riżorsi u li l-provvisti 
jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet 
raġonevoli.

Or. pt

Emenda 239
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
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akkwakultura jikkontribwixxu għal 
kundizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali sostenibbli fit-tul. Barra minn hekk 
hija għandha tikkontribwixxi għal żieda fil-
produttività, standard xieraq tal-għajxien 
għas-settur tas-sajd, swieq stabbli, tiżgura 
d-disponibbiltà tar-riżorsi u li l-provvisti 
jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet 
raġonevoli.

akkwakultura jikkontribwixxu għal 
kundizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali sostenibbli fit-tul. Barra minn hekk 
hija għandha tikkontribwixxi għal żieda fil-
produttività, standard xieraq tal-għajxien 
għas-settur tas-sajd, swieq stabbli, tiżgura 
d-disponibbiltà tar-riżorsi u li l-provvisti 
jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet 
raġonevoli. Il-Politika Komuni tas-Sajd 
sal-lum falliet f’dawn il-miri u għalhekk 
kien neċessarju li l-Unjoni tagħmel 
rivalutazzjoni maġġuri tal-ġestjoni tas-
sajd.

Or. en

Emenda 240
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jikkontribwixxu għal 
kundizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali sostenibbli fit-tul. Barra minn hekk 
hija għandha tikkontribwixxi għal żieda fil-
produttività, standard xieraq tal-għajxien 
għas-settur tas-sajd, swieq stabbli, tiżgura 
d-disponibbiltà tar-riżorsi u li l-provvisti 
jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet 
raġonevoli.

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jikkontribwixxu għal 
kundizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali sostenibbli fit-tul u għas-sigurtà 
tal-ikel. Barra minn hekk hija għandha 
tikkontribwixxi għal żieda fil-produttività, 
standard xieraq tal-għajxien għas-settur 
tas-sajd, swieq stabbli, tiżgura d-
disponibbiltà tar-riżorsi u li l-provvisti 
jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet 
raġonevoli.

Or. en

Emenda 241
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jikkontribwixxu għal 
kundizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali sostenibbli fit-tul. Barra minn hekk 
hija għandha tikkontribwixxi għal żieda fil-
produttività, standard xieraq tal-għajxien 
għas-settur tas-sajd, swieq stabbli, tiżgura 
d-disponibbiltà tar-riżorsi u li l-provvisti 
jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet 
raġonevoli.

(3) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jikkontribwixxu għal 
kundizzjonijiet ambjentali, ekonomiċi u 
soċjali sostenibbli fit-tul. Barra minn hekk 
hija għandha tikkontribwixxi għal żieda fil-
produttività, standard aħjar tal-għajxien u 
kondizzjonijiet aħjar tax-xogħol għas-
settur tas-sajd, swieq stabbli, tiżgura d-
disponibbiltà tar-riżorsi u li l-provvisti 
jaslu għand il-konsumaturi bi prezzijiet 
raġonevoli.

Or. el

Emenda 242
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-PKS għandha tippromwovi livell 
għoli ta’ impjiegi fl-industrija tas-sajd u 
tal-akkwakultura, ittejjeb il-
kondizzjonijiet tax-xogħol tas-sajjieda u l-
akkwakulturi, tiggarantilhom livell 
adegwat ta' protezzjoni soċjali u tiżgura 
konkorrenza ġusta u ekwa ma' pajjiżi terzi 
u bejn l-Istati Membri tal-UE f'termini 
prattiċi, u tipprevjeni t-tagħwiġiet tal-
konkorrenza abbażi tal-avariji eċċessivi 
fil-kostijiet tal-ħaddiema. F’dan is-sens, 
il-politika komuni tas-sajd tiddetermina l-
kondizzjonijiet bl-iskop li tarmonizza l-
leġiżlazzjoni soċjali applikabbli għall-
ħaddiema marini, fuq il-bażi, b’mod 
partikolari, tal-Konvenzjoni tal-ILO Nru 
188 u l-Konvenzjoni dwar l-istandards fit-
taħriġ, iċ-ċertifikazzjoni u l-monitoraġġ 
tal-persunal tal-bastimenti tas-sajd 
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(STCW-F). 

Or. fr

Emenda 243
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Huwa vitali li l-Politika Komuni tas-
Sajd timxi ma' approċċ għas-settur tas-
sajd li jqis il-livelli bijoloġiċi, ekoloġiċi u 
ekonomiċi u soċjali ħalli jkun hemm 
dejjem kompromess bejn l-istat tar-riżorsi 
fl-oqsma marittimi varji u l-protezzjoni 
tat-tessut soċjo-ekonomiku tal-
komunitajiet tal-kosta u tas-sajd fuq skala 
żgħira li jiddependu mis-sajd max-xatt 
għall-garanziji tal-impjiegi u l-prosperità.

Or. pt

Emenda 244
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 3b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3b) Il-prinċipju li l-ġestjoni tas-sajd 
għandha tkun imsejsa fuq ir-reġjuni 
bijoġeografiċi marini, differenzjati skont 
il-karatteristiċi tagħhom, huwa prinċipju 
fuq livell Ewropew li jrawwem bl-aħjar 
mod is-sostenibilità tar-riżorsi u l-
protezzjoni tat-tessut soċjo-ekonomiku tal-
komunitajiet tal-kosta.

Or. pt
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Emenda 245
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Unjoni hija Parti Kontraenti għall-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta’ Diċembru 1982 
(UNCLOS) u rratifikat il-Ftehim tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Implimentazzjoni 
tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar 
tal-10 ta’ Diċembru 1982 relatat mal-
Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet 
ta' Ħut Tranzonali u Stokkijiet ta' Ħut li 
Jpassi Ħafna tal-4 ta’ Awwissu 1995 (il-
Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut). 
Aċċettat ukoll il-Ftehim għall-Promozzjoni 
tal-Konformità mal-Miżuri Internazzjonali 
ta' Konservazzjoni u Ġestjoni minn 
Bastimenti tas-Sajd fl-Ibħra Miftuħa tal-
24 ta' Novembru 1993 tal-Organizzazzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
Alimentazzjoni u l-Agrikoltura (il-Ftehim 
ta’ Konformità tal-FAO). Dawn l-
istrumenti internazzjonali b'mod 
predominanti jipprevedu obbligi ta' 
konservazzjoni, inklużi fost oħrajn obbligi 
biex jittieħdu miżuri ta' konservazzjoni u 
ġestjoni mfassla biex iżommu jew ireġġgħu 
lura r-riżorsi tal-baħar għal livelli li jistgħu 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
kemm fiz-zoni tal-baħar taħt ġurisdizzjoni 
nazzjonali kif ukoll fl-ibħra miftuħa, u biex 
jikkooperaw ma’ Stati oħra għal dan il-
għan, obbligi biex jiġi applikat b'mod 
wiesa' l-approċċ prekawzjonarju għall-
konservazzjoni, il-ġestjoni u l-isfruttar ta' 
stokkijiet tal-ħut, obbligi biex jiżguraw il-
kompattibbiltà tal-miżuri ta' konservazzjoni 
u ġestjoni fejn ir-riżorsi tal-baħar qegħdin 
f'zoni tal-baħar bi status ġurisdizzjonali 
differenti u obbligi biex ikun hemm qies 

(4) L-Unjoni hija Parti Kontraenti għall-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta’ Diċembru 1982 
(UNCLOS) u rratifikat il-Ftehim tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Implimentazzjoni 
tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar 
tal-10 ta’ Diċembru 1982 relatat mal-
Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet 
ta' Ħut Tranzonali u Stokkijiet ta' Ħut li 
Jpassi Ħafna tal-4 ta’ Awwissu 1995 (il-
Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut). 
Aċċettat ukoll il-Ftehim għall-Promozzjoni 
tal-Konformità mal-Miżuri Internazzjonali 
ta' Konservazzjoni u Ġestjoni minn 
Bastimenti tas-Sajd fl-Ibħra Miftuħa tal-
24 ta' Novembru 1993 tal-Organizzazzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
Alimentazzjoni u l-Agrikoltura (il-Ftehim 
ta’ Konformità tal-FAO). Dawn l-
istrumenti internazzjonali b'mod 
predominanti jipprevedu obbligi ta' 
konservazzjoni, inklużi fost oħrajn obbligi 
biex jittieħdu miżuri ta' konservazzjoni u 
ġestjoni mfassla biex iżommu jew ireġġgħu 
lura r-riżorsi tal-baħar għal livelli li jistgħu 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
kemm fiz-zoni tal-baħar taħt ġurisdizzjoni 
nazzjonali kif ukoll fl-ibħra miftuħa, u biex 
jikkooperaw ma’ Stati oħra għal dan il-
għan, obbligi biex jiżguraw il-
kompattibbiltà tal-miżuri ta' konservazzjoni 
u ġestjoni fejn ir-riżorsi tal-baħar qegħdin 
f'zoni tal-baħar bi status ġurisdizzjonali 
differenti u obbligi biex ikun hemm qies 
xieraq għal użi leġittimi oħra tal-ibħra. Il-
Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-qadi xieraq tal-
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xieraq għal użi leġittimi oħra tal-ibħra. Il-
Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-qadi xieraq tal-
Unjoni tal-obbligi internazzjonali tagħha 
skont dawn l-istrumenti internazzjonali. 
Fejn Stati Membri jadottaw miżuri ta’ 
konservazzjoni u ġestjoni li ingħataw is-
setgħa għalihom fil-qafas tal-Politika 
Komuni tas-Sajd, huma għandhom jaġixxu 
wkoll b’mod li huwa konsistenti għalkollox 
mal-obbligi internazzjonali ta’ 
konservazzjoni u kooperazzjoni skont l-
imsemmija strumenti internazzjonali.

Unjoni tal-obbligi internazzjonali tagħha 
skont dawn l-istrumenti internazzjonali. 
Fejn Stati Membri jadottaw miżuri ta’ 
konservazzjoni u ġestjoni li ingħataw is-
setgħa għalihom fil-qafas tal-Politika 
Komuni tas-Sajd, huma għandhom jaġixxu 
wkoll b’mod li huwa konsistenti għalkollox 
mal-obbligi internazzjonali ta’ 
konservazzjoni u kooperazzjoni skont l-
imsemmija strumenti internazzjonali.

Or. en

Emenda 246
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Unjoni hija Parti Kontraenti għall-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta’ Diċembru 1982 
(UNCLOS) u rratifikat il-Ftehim tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Implimentazzjoni 
tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar 
tal-10 ta’ Diċembru 1982 relatat mal-
Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet 
ta' Ħut Tranzonali u Stokkijiet ta' Ħut li 
Jpassi Ħafna tal-4 ta’ Awwissu 1995 (il-
Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut). 
Aċċettat ukoll il-Ftehim għall-Promozzjoni 
tal-Konformità mal-Miżuri Internazzjonali 
ta' Konservazzjoni u Ġestjoni minn 
Bastimenti tas-Sajd fl-Ibħra Miftuħa tal-
24 ta' Novembru 1993 tal-Organizzazzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
Alimentazzjoni u l-Agrikoltura (il-Ftehim 
ta’ Konformità tal-FAO). Dawn l-
istrumenti internazzjonali b'mod 
predominanti jipprevedu obbligi ta' 

(4) L-Unjoni hija Parti Kontraenti għall-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta’ Diċembru 1982 
(UNCLOS) u rratifikat il-Ftehim tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Implimentazzjoni 
tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar 
tal-10 ta’ Diċembru 1982 relatat mal-
Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet 
ta' Ħut Tranzonali u Stokkijiet ta' Ħut li 
Jpassi Ħafna tal-4 ta’ Awwissu 1995 (il-
Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut
Aċċettat ukoll il-Ftehim għall-Promozzjoni 
tal-Konformità mal-Miżuri Internazzjonali 
ta' Konservazzjoni u Ġestjoni minn 
Bastimenti tas-Sajd fl-Ibħra Miftuħa tal-
24 ta' Novembru 1993 tal-Organizzazzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
Alimentazzjoni u l-Agrikoltura (il-Ftehim 
ta’ Konformità tal-FAODawn l-istrumenti 
internazzjonali b'mod predominanti 
jipprevedu obbligi ta' konservazzjoni, 
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konservazzjoni, inklużi fost oħrajn obbligi 
biex jittieħdu miżuri ta' konservazzjoni u 
ġestjoni mfassla biex iżommu jew ireġġgħu 
lura r-riżorsi tal-baħar għal livelli li jistgħu 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
kemm fiz-zoni tal-baħar taħt ġurisdizzjoni 
nazzjonali kif ukoll fl-ibħra miftuħa, u biex 
jikkooperaw ma’ Stati oħra għal dan il-
għan, obbligi biex jiġi applikat b'mod 
wiesa' l-approċċ prekawzjonarju għall-
konservazzjoni, il-ġestjoni u l-isfruttar ta' 
stokkijiet tal-ħut, obbligi biex jiżguraw il-
kompattibbiltà tal-miżuri ta' konservazzjoni 
u ġestjoni fejn ir-riżorsi tal-baħar qegħdin 
f'zoni tal-baħar bi status ġurisdizzjonali 
differenti u obbligi biex ikun hemm qies 
xieraq għal użi leġittimi oħra tal-ibħra. Il-
Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-qadi xieraq tal-
Unjoni tal-obbligi internazzjonali tagħha 
skont dawn l-istrumenti internazzjonali. 
Fejn Stati Membri jadottaw miżuri ta’ 
konservazzjoni u ġestjoni li ingħataw is-
setgħa għalihom fil-qafas tal-Politika 
Komuni tas-Sajd, huma għandhom jaġixxu 
wkoll b’mod li huwa konsistenti għalkollox 
mal-obbligi internazzjonali ta’ 
konservazzjoni u kooperazzjoni skont l-
imsemmija strumenti internazzjonali.

inklużi fost oħrajn obbligi biex jittieħdu 
miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni 
mfassla biex iżommu jew ireġġgħu lura r-
riżorsi tal-baħar għal livelli li jistgħu 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
kemm fiz-zoni tal-baħar taħt ġurisdizzjoni 
nazzjonali kif ukoll fl-ibħra miftuħa, u biex 
jikkooperaw ma’ Stati oħra għal dan il-
għan, obbligi biex jiġi applikat b'mod 
wiesa' l-approċċ prekawzjonarju għall-
konservazzjoni, il-ġestjoni u l-isfruttar ta' 
stokkijiet tal-ħut, obbligi biex jiżguraw il-
kompattibbiltà tal-miżuri ta' konservazzjoni 
u ġestjoni fejn ir-riżorsi tal-baħar qegħdin 
f'zoni tal-baħar bi status ġurisdizzjonali 
differenti u obbligi biex ikun hemm qies 
xieraq għal użi leġittimi u regolati oħra tal-
ibħra.Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-qadi xieraq tal-
Unjoni tal-obbligi internazzjonali tagħha 
skont dawn l-istrumenti internazzjonali, 
filwaqt li tippromwovi l-adozzjoni mad-
dinja kollha ta' dawn il-prattiki tajba fl-
interessi tas-sostenibilità tar-riżorsi tas-
sajd u l-aċċess ġust għar-riżorsi akkwatiċi 
ħajjin għall-flotot tad-dinja. Fejn Stati 
Membri jadottaw miżuri ta’ konservazzjoni 
u ġestjoni li ingħataw is-setgħa għalihom 
fil-qafas tal-Politika Komuni tas-Sajd, 
huma għandhom jaġixxu wkoll b’mod li 
huwa konsistenti għalkollox mal-obbligi 
internazzjonali ta’ konservazzjoni u 
kooperazzjoni skont l-imsemmija strumenti 
internazzjonali.

Or. pt

Emenda 247
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Unjoni hija Parti Kontraenti għall- (4) L-Unjoni hija Parti Kontraenti għall-
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Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta’ Diċembru 1982 
(UNCLOS) u rratifikat il-Ftehim tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Implimentazzjoni 
tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar 
tal-10 ta’ Diċembru 1982 relatat mal-
Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet 
ta' Ħut Tranzonali u Stokkijiet ta' Ħut li 
Jpassi Ħafna tal-4 ta’ Awwissu 1995 (il-
Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut). 
Aċċettat ukoll il-Ftehim għall-Promozzjoni 
tal-Konformità mal-Miżuri Internazzjonali 
ta' Konservazzjoni u Ġestjoni minn 
Bastimenti tas-Sajd fl-Ibħra Miftuħa tal-
24 ta' Novembru 1993 tal-Organizzazzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
Alimentazzjoni u l-Agrikoltura (il-Ftehim 
ta’ Konformità tal-FAO). Dawn l-
istrumenti internazzjonali b'mod 
predominanti jipprevedu obbligi ta' 
konservazzjoni, inklużi fost oħrajn obbligi 
biex jittieħdu miżuri ta' konservazzjoni u 
ġestjoni mfassla biex iżommu jew ireġġgħu 
lura r-riżorsi tal-baħar għal livelli li jistgħu 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
kemm fiz-zoni tal-baħar taħt ġurisdizzjoni 
nazzjonali kif ukoll fl-ibħra miftuħa, u biex 
jikkooperaw ma’ Stati oħra għal dan il-
għan, obbligi biex jiġi applikat b'mod 
wiesa' l-approċċ prekawzjonarju għall-
konservazzjoni, il-ġestjoni u l-isfruttar ta' 
stokkijiet tal-ħut, obbligi biex jiżguraw il-
kompattibbiltà tal-miżuri ta' konservazzjoni 
u ġestjoni fejn ir-riżorsi tal-baħar qegħdin 
f'zoni tal-baħar bi status ġurisdizzjonali 
differenti u obbligi biex ikun hemm qies 
xieraq għal użi leġittimi oħra tal-ibħra. Il-
Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-qadi xieraq tal-
Unjoni tal-obbligi internazzjonali tagħha 
skont dawn l-istrumenti internazzjonali. 
Fejn Stati Membri jadottaw miżuri ta’ 
konservazzjoni u ġestjoni li ingħataw is-
setgħa għalihom fil-qafas tal-Politika 
Komuni tas-Sajd, huma għandhom jaġixxu 
wkoll b’mod li huwa konsistenti għalkollox 
mal-obbligi internazzjonali ta’ 

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta’ Diċembru 1982 
(UNCLOS) u rratifikat il-Ftehim tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Implimentazzjoni 
tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar
tal-10 ta’ Diċembru 1982 relatat mal-
Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet 
ta' Ħut Tranzonali u Stokkijiet ta' Ħut li 
Jpassi Ħafna tal-4 ta’ Awwissu 1995 (il-
Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut). 
Aċċettat ukoll il-Ftehim għall-Promozzjoni 
tal-Konformità mal-Miżuri Internazzjonali 
ta' Konservazzjoni u Ġestjoni minn 
Bastimenti tas-Sajd fl-Ibħra Miftuħa tal-
24 ta' Novembru 1993 tal-Organizzazzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
Alimentazzjoni u l-Agrikoltura (il-Ftehim 
ta’ Konformità tal-FAO). Dawn l-
istrumenti internazzjonali b'mod 
predominanti jipprevedu obbligi ta' 
konservazzjoni, inklużi fost oħrajn obbligi 
biex jittieħdu miżuri ta' konservazzjoni u 
ġestjoni mfassla biex iżommu jew ireġġgħu 
lura r-riżorsi tal-baħar għal livelli li jistgħu 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
kemm fiz-zoni tal-baħar taħt ġurisdizzjoni 
nazzjonali kif ukoll fl-ibħra miftuħa, u biex 
jikkooperaw ma’ Stati oħra għal dan il-
għan, obbligi biex jiġi applikat b'mod 
wiesa' l-approċċ prekawzjonarju għall-
konservazzjoni, il-ġestjoni u l-isfruttar ta' 
stokkijiet tal-ħut, obbligi biex jiżguraw il-
kompattibbiltà tal-miżuri ta' konservazzjoni 
u ġestjoni fejn ir-riżorsi tal-baħar qegħdin 
f'zoni tal-baħar bi status ġurisdizzjonali 
differenti u obbligi biex ikun hemm qies 
xieraq għal użi leġittimi oħra tal-ibħra. Fl-
interessi ta’ politika ta’ sajd armonizzata 
u sostenibbli fl-ibħra kollha kondiviżi u 
għat-titjib tal-kooperazzjoni mal-pajjiżi 
ġirien u l-ġestjoni tal-istokkijiet kondiviżi, 
l-Unjoni għandha tipprova tikkonkludi 
ftehimiet ta’ kooperazzjoni sostennibli 
għas-sajd ma’ pajjiżi terzi, li skont it-
termini tagħhom l-Unjoni tkun tista’ 
tagħti assistenza finanzjarja u teknika 
inkambju għall-applikazzjoni tal-istess 
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konservazzjoni u kooperazzjoni skont l-
imsemmija strumenti internazzjonali.

regoli, jew regoli paragunabbli, dwar il-
ġestjoni sostenibbli kif jiġu applikati fl-
Unjoni. Il-Politika Komuni tas-Sajd 
għandha tikkontribwixxi għall-qadi xieraq 
tal-Unjoni tal-obbligi internazzjonali 
tagħha skont dawn l-istrumenti 
internazzjonali. Fejn Stati Membri jadottaw 
miżuri ta’ konservazzjoni u ġestjoni li 
ingħataw is-setgħa għalihom fil-qafas tal-
Politika Komuni tas-Sajd, huma għandhom 
jaġixxu wkoll b’mod li huwa konsistenti 
għalkollox mal-obbligi internazzjonali ta’ 
konservazzjoni u kooperazzjoni skont l-
imsemmija strumenti internazzjonali.

Or. it

Emenda 248
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4a) Il-PKS għandha tiggarantixxi l-
impjiegi fis-sajd u fl-akkwakultura u 
tikkontribwixxi għat-titjib fil-
kondizzjonijiet tax-xogħol tas-sajjieda u l-
akkwakulturi, billi tqis id-dimensjoni 
soċjali tal-attività tas-sajd. Il-politika 
komuni tas-sajd għandha wkoll tkun 
ikkoordinata mal-politiki ta’ kummerċ u 
dwana tal-Unjoni ħalli jkunu kkontrollati 
l-importazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea 
minn pajjiżi terzi u l-impatt tagħhom fuq 
il-prezzijiet ottenuti mill-produtturi tal-
Komunità u ħalli tkun stabbilità 
konkorrenza ġusta u ekwa ma' pajjiżi 
terzi, l-aktar bil-prevenzjoni tat-tagħwiġiet 
tal-konkorrenza mingħajr fl-avariji fil-
kostijiet tal-ħaddiema.

Or. fr
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Emenda 249
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2020. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

Or. fr

Emenda 250
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, u 
mbagħad fis-summit ta’ Nagoya fl-2010,
l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha 
impenjaw ruħhom li jaġixxu kontra t-
tnaqqis kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
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jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015 fil-każ ta’ stokkijiet li dan hu 
possibbli għalihom u sa mhux aktar tard 
mill-2020. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

Or. fr

Emenda 251
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu ogħla minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
mill-popolazzjonijiet tal-istokkijiet 
maqbuda sal-2015. Fejn tkun disponibbli 
inqas informazzjoni xjentifika, dan jista' 
jitlob li jiġu applikati alternattivi għar-
rendiment massimu sostenibbli.

Or. en

Emenda 252
Carmen Fraga Estévez
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Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha qablu li 
jaġixxu kontra t-tnaqqis kontinwu ta' bosta 
stokkijiet ta' ħut. Għalhekk, l-Unjoni 
għandha ttejjeb il-Politika Komuni tas-Sajd 
tagħha sabiex tiżgura li bħala materja ta' 
prijorità, il-livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet 
ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu 
lura u jinżammu qrib ta' livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
mill-popolazzjonijiet tal-istokkijiet 
maqbuda sal-2015 kulfejn ikun possibbli, 
u sa mhux aktar tard mill-2020, għall-
popolazzjonijiet kummerċjali kollha. Fejn 
tkun disponibbli inqas informazzjoni 
xjentifika, dan jista' jitlob li jiġu applikati 
alternattivi għar-rendiment massimu 
sostenibbli.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Billi l-objettiv tal-ksib tal-MSY sal-2015 għall-popolazzjonijiet kollha huwa prattikament 
impossibbli li jseħħ, l-aktar fil-każ ta’ sajd imħallat, il-kriterji tal-Konferenza ta’ Nagoya 
għandhom ukoll ikunu inklużi.

Emenda 253
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
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Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015, fejn dan ikun possibbli. Fejn 
tkun disponibbli inqas informazzjoni 
xjentifika, dan jista' jitlob li jiġu applikati 
alternattivi għar-rendiment massimu 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 254
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom, għad li mhux b’mod vinkolanti, li 
jaġixxu kontra t-tnaqqis kontinwu ta' bosta 
stokkijiet ta' ħut. Għalhekk, l-Unjoni 
għandha ttejjeb il-Politika Komuni tas-Sajd 
tagħha sabiex tmur lejn li tiżgura li l-livelli
ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda fl-
aqsar żmien possibbli, gradatament u 
b’mod ingranat għat-tipi varji ta’ sajd –
imħallat u mhux imħallat – u dejjem fuq 
bażi xjentifika. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli, billi jitqiesu l-
opinjonijiet tal-istakeholders, l-aktar il-
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Kunsilli Konsultattivi.

Or. pt

Emenda 255
George Lyon

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015, fejn ikun possibbli. Fejn tkun 
disponibbli inqas informazzjoni xjentifika, 
dan jista' jitlob li jiġu applikati alternattivi 
għar-rendiment massimu sostenibbli.

Or. en

Emenda 256
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, 
l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha 
impenjaw ruħhom li jaġixxu kontra t-

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Nagoya fl-2010, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
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tnaqqis kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu li kapaċi jipproduċu rendiment 
massimu sostenibbli mill-popolazzjonijiet 
tal-istokkijiet maqbuda sal-2015, fejn ikun 
possibbli, u sa mhux aktar tard mill-2020. 
Fejn tkun disponibbli inqas informazzjoni 
xjentifika, dan jista' jitlob li jiġu applikati 
alternattivi għar-rendiment massimu 
sostenibbli.

(L-espressjoni ‘sal-2015' bħala t-terminu 
għall-Istati Membri biex jottemperaw 
mal-livelli ta’ sfruttament  tar-riżorsi 
bijoloġiċi marini u l-produzzjoni massima 
sostenibbli għandha tinftiehem bħala ‘ 
sal-2015, fejn dan ikun possibbli, u sa 
mhux aktar tard mill-2020’ fil-proposta 
kollha kemm hi ta’ regolament.)

Or. pt

Emenda 257
Diane Dodds, James Nicholson

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, u fejn 
ikun possibbli, il-livelli ta' popolazzjoni 
tal-istokkijiet imkabbrin jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli ogħla minn dawk li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
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popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

sostenibbli sal-2015. Fejn tkun disponibbli 
inqas informazzjoni xjentifika, dan jista' 
jitlob li jiġu applikati alternattivi għar-
rendiment massimu sostenibbli.

Or. en

Emenda 258
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u, fejn 
ikun possibbli, jinżammu f'livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
mill-popolazzjonijiet tal-istokkijiet 
maqbuda sal-2015. Fejn tkun disponibbli 
inqas informazzjoni xjentifika, dan jista' 
jitlob li jiġu applikati alternattivi għar-
rendiment massimu sostenibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impenn mill-Kummissjoni Ewropea fl-2002 favur id-Dikjarazzjoni ta' Johannesburg dwar l-
Iżvilupp Sostenibbli għall-ksib tal-Prodott Massimu Sostenibbli (MSY) sal-2015 kien jinkludi 
l-caveat "fejn ikun possibbli” li għandu jibqa’ kwalifika importanti li tgħodd fit-test kollu 
b'rabta ma' din l-aspriazzjoni, l-aktar fil-qasam tas-sajd imħallat.
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Emenda 259
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
gradatament tiżgura li bħala materja ta' 
prijorità, il-livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet 
ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu 
lura u jinżammu f'livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
mill-popolazzjonijiet tal-istokkijiet 
maqbuda sal-2015 fis-sajf kulfejn ikun 
possibbli, u sa mhux aktar tard mill-2020, 
fejn ma jkunx possibbli, dejjem fuq il-bażi 
tad-data u l-kriterji xjentifiċi.

Or. es

Emenda 260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
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jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

jinżammu f'livelli ogħla minn dawk li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli mill-popolazzjonijiet tal-
istokkijiet maqbuda sal-2015. Fejn tkun 
disponibbli inqas informazzjoni xjentifika, 
dan jista' jitlob li jiġu applikati alternattivi 
għar-rendiment massimu sostenibbli.

Or. en

Emenda 261
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015, fejn ikun possibbli u magħmul 
skont il-ħtiġiet ta’ kull medda baħar fejn 
isir is-sajd. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

Or. es

Emenda 262
Ian Hudghton
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Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015 fejn ikun possibbli. Fejn tkun 
disponibbli inqas informazzjoni xjentifika, 
dan jista' jitlob li jiġu applikati alternattivi 
għar-rendiment massimu sostenibbli.

Or. en

Emenda 263
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li l-livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet 
ta' riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu 
lura u jinżammu li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015, fejn ikun fattibbli u sa mhux 
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sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

aktar tard mill-2020 għal speċijiet oħrajn.
Fejn tkun disponibbli inqas informazzjoni 
xjentifika, dan jista' jitlob li jiġu applikati 
alternattivi għar-rendiment massimu 
sostenibbli.

Or. el

Emenda 264
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015 kulfejn ikun possibbli, u jekk ma 
jkunx possibbli sa mhux aktar tard mill-
2020, skont il-kriterji ta’ Nagoya. Fejn 
tkun disponibbli inqas informazzjoni 
xjentifika, dan jista' jitlob li jiġu applikati 
alternattivi għar-rendiment massimu 
sostenibbli.

Or. es

Emenda 265
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Premessa 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, l-
Unjoni u l-Istati Membri tagħha impenjaw 
ruħhom li jaġixxu kontra t-tnaqqis 
kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

(5) Fis-Summit Dinji dwar l-Iżvilupp 
Sostenibbli li sar f'Johannesburg fl-2002, u 
mbagħad fis-summit ta’ Nagoya fl-2010,
l-Unjoni u l-Istati Membri tagħha 
impenjaw ruħhom li jaġixxu kontra t-
tnaqqis kontinwu ta' bosta stokkijiet ta' ħut. 
Għalhekk, l-Unjoni għandha ttejjeb il-
Politika Komuni tas-Sajd tagħha sabiex 
tiżgura li bħala materja ta' prijorità, il-
livelli ta' sfruttar tal-istokkijiet ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jitreġġgħu lura u 
jinżammu f'livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli mill-
popolazzjonijiet tal-istokkijiet maqbuda 
sal-2015 fil-każ ta’ stokkijiet li dan hu 
possibbli għalihom u sa mhux aktar tard 
mill-2020. Fejn tkun disponibbli inqas 
informazzjoni xjentifika, dan jista' jitlob li 
jiġu applikati alternattivi għar-rendiment 
massimu sostenibbli.

Or. fr

Emenda 266
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-kunċett ta’ Prodott Massimu 
Sostenibbli kif minqux fl-UNCLOS kien 
mira tal-ġestjoni tas-sajd legalment 
vinkolanti fuq l-Unjoni sa mir-ratifikat 
tal-UNCLOS fl-1998.

Or. en

Emenda 267
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Proposta għal regolament
Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) L-adozzjoni ta’ rati ta’ mortalità fis-
sajd li jkunu anqas minn dawk neċessarji 
għaż-żamma tal-istokkijiet tas-sajd f’livelli 
ogħla minn dawk kapaċi jipproduċu l-
MSY hija l-unika mezz kif ikun żgurat li l-
industrija tas-sajd issir ekonomikament 
vijabbli fit-terminu t-twil mingħajr ma 
jkollha għalfejn tiddependi mill-għajnuna 
pubblika.

Or. en

Emenda 268
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-miri tas-sajd ġew stipulati fid-
Deċiżjoni mill-Konferenza tal-Partijiet 
għall-Konvenzjoni dwar il-Diversità 
Bijoloġika dwar il-Pjan Strateġiku għall-
Bijodiversità 2011/2020, il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiżgura l-
koerenza mal-miri tal-bijodiversità adottati 
mill-Kunsill Ewropew, u l-miri tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "L-
assigurazzjoni ta’ ħajjitna, il-kapital 
naturali tagħna: Strateġija tal-UE għall-
Bijodiversità sal-2020", b’mod partikolari 
biex jinkiseb ir-rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015.

(6) Il-miri tas-sajd ġew stipulati fid-
Deċiżjoni mill-Konferenza tal-Partijiet
għall-Konvenzjoni dwar il-Diversità 
Bijoloġika dwar il-Pjan Strateġiku għall-
Bijodiversità 2011/2020, il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiżgura l-
koerenza mal-miri tal-bijodiversità adottati 
mill-Kunsill Ewropew, u l-miri tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "L-
assigurazzjoni ta’ ħajjitna, il-kapital 
naturali tagħna: Strateġija tal-UE għall-
Bijodiversità sal-2020", b’mod partikolari 
biex jinkiseb ir-rendiment massimu 
sostenibbli sal-2020.

Or. fr
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Emenda 269
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-miri tas-sajd ġew stipulati fid-
Deċiżjoni mill-Konferenza tal-Partijiet 
għall-Konvenzjoni dwar il-Diversità 
Bijoloġika dwar il-Pjan Strateġiku għall-
Bijodiversità 2011/2020, il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiżgura l-
koerenza mal-miri tal-bijodiversità adottati 
mill-Kunsill Ewropew, u l-miri tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "L-
assigurazzjoni ta’ ħajjitna, il-kapital 
naturali tagħna: Strateġija tal-UE għall-
Bijodiversità sal-2020", b’mod partikolari 
biex jinkiseb ir-rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015.

(6) Il-miri tas-sajd ġew stipulati fid-
Deċiżjoni mill-Konferenza tal-Partijiet 
għall-Konvenzjoni dwar il-Diversità 
Bijoloġika dwar il-Pjan Strateġiku għall-
Bijodiversità 2011/2020, il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiżgura l-
koerenza mal-miri tal-bijodiversità adottati 
mill-Kunsill Ewropew, u l-miri tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "L-
assigurazzjoni ta’ ħajjitna, il-kapital 
naturali tagħna: Strateġija tal-UE għall-
Bijodiversità sal-2020", b’mod partikolari 
biex jinkiseb ir-rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015 fil-każ tal-istokkijiet li 
għalihom hu possibbli u sa mhux aktar 
tard mill-2020.

Or. fr

Emenda 270
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) Filwaqt li l-Politika Komuni tas-Sajd 
se tgħin it-titjib tal-konservazzjoni, il-
ġestjoni u l-isfruttament tar-riżorsi 
bijoloġiċi marini, qabel l-
implementazzjoni tal-miżuri tagħha l-
Kummissjoni tirrediġi mappa Ewropea 
tal-istat tal-istokkijiet tal-ħut li tkun 
tinkludi analiżi ta' kull Stat Membru u l-
jeddijiet tiegħu għas-sajd. Dan jippermetti 
li ssir valutazzjoni tar-riżultati tal-
implementazzjoni tal-miżuri.
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Or. es

Emenda 271
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar għandu jkun ibbażat 
fuq l-approċċ prekawzjonarju, li għandu 
jiġi derivat mill-prinċipju prekawzjonarju 
msemmi fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 191(2) tat-Trattat.

imħassar

Or. en

Emenda 272
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar għandu jkun ibbażat 
fuq l-approċċ prekawzjonarju, li għandu 
jiġi derivat mill-prinċipju prekawzjonarju 
msemmi fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 191(2) tat-Trattat.

(7) L-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar għandu jkun ibbażat 
fuq l-approċċ prekawzjonarju, li għandu 
jiġi derivat mill-prinċipju prekawzjonarju 
msemmi fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 191(2) tat-Trattat. Is-segmenti 
kollha tal-flotta tas-sajd għandhom ikunu 
soġġetti għal dak il-prinċipju.

Or. en

Emenda 273
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar għandu jkun ibbażat 
fuq l-approċċ prekawzjonarju, li għandu 
jiġi derivat mill-prinċipju prekawzjonarju 
msemmi fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 191(2) tat-Trattat.

(7) L-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar għandu jkun ibbażat 
fuq l-approċċ prekawzjonarju, li għandu 
jiġi derivat mill-prinċipju prekawzjonarju 
msemmi fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 191(2) tat-Trattat. Fejn 
disponibbli, l-applikazzjoni ta’ dan l-
approċċ għandha tqis ir-riżultati tal-
valutazzjonijiet tal-impatt soċjo-
ekonomiku fuq il-komunitajiet tas-sajd li 
jiddependu mir-riżorsi bijoloġiċi 
kkonċernati.

Or. pt

Emenda 274
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) L-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar għandu jkun ibbażat 
fuq l-approċċ prekawzjonarju, li għandu 
jiġi derivat mill-prinċipju prekawzjonarju 
msemmi fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 191(2) tat-Trattat.

(7) L-isfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar għandu jkun ibbażat 
fuq l-approċċ prekawzjonarju, li għandu 
jiġi derivat mill-prinċipju prekawzjonarju 
msemmi fl-ewwel subparagrafu tal-
Artikolu 191(2) tat-Trattat, iżda dejjem fuq 
il-bażi tad-data u l-kriterji xjentifiċi.

Or. es

Emenda 275
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-protezzjoni u l-
preservazzjoni tal-ambjent tal-baħar 
kompatibbli mal-kisba ta' status 
ambjentali tajjeb sa mhux aktar tard mill-
2020 kif stipulat fl-Artikolu 1(1) tad-
Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi qafas 
għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
politika tal-ambjent marin [tal-baħar] 
(Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija 
Marina [tal-baħar]).

imħassar

Or. nl

Emenda 276
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-protezzjoni u l-
preservazzjoni tal-ambjent tal-baħar 
kompatibbli mal-kisba ta' status ambjentali 
tajjeb sa mhux aktar tard mill-2020 kif 
stipulat fl-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 
2008/56/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-17 ta’ Ġunju 2008 li 
tistabbilixxi qafas għal azzjoni 
Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-
ambjent marin [tal-baħar] (Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija Marina [tal-
baħar]).

(8) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-protezzjoni u l-
preservazzjoni tal-ambjent tal-baħar u 
b’mod partikolari għall-objettivi tad-
Direttivi dwar il-Ħabitats, l-Għasafar 
Salvaġġi u Natura 2000 u kompatibbli 
mal-kisba ta' status ambjentali tajjeb sa 
mhux aktar tard mill-2020 kif stipulat fl-
Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2008/56/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi qafas għal 
azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika 
tal-ambjent marin [tal-baħar] (Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija Marina [tal-
baħar]).

Or. fr
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Emenda 277
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Huwa validu li l-politika komuni tas-
sajd tikkontribwixxi għall-Istrateġija tal-
Enerġija 2020 tal-Unjoni Ewropea 
(COM(2010)0639 finali) permezz ta’ 
miżuri li jippromwovu l-iżvilupp ta’ 
industrija tas-sajd immarkata b’konsum 
baxx tal-fjuwil u emissjonijiet baxxi tal-
karbonju.

Or. fr

Emenda 278
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
wkoll tikkontribwixxi għall-fornitura tas-
suq tal-Komunità b’ikel li jkun altament 
nutrittiv, għat-tnaqqis tad-dipendenza tas-
suq intern fejn jidħol l-ikel, u għall-
ħolqien dirett u indirett tal-impjiegi u l-
iżvilupp ekonomiku fiz-zona tal-kosta.

Or. pt

Emenda 279
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jeħtieġ li jiġi implimentat approċċ 
ibbażat fuq l-ekosistema, l-impatti 
ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd 
għandhom jiġu limitati u l-qabdiet mhux 
mixtieqa għandhom jiġu minimizzati u 
progressivament eliminati.

imħassar

Or. nl

Emenda 280
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jeħtieġ li jiġi implimentat approċċ 
ibbażat fuq l-ekosistema, l-impatti 
ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd 
għandhom jiġu limitati u l-qabdiet mhux 
mixtieqa għandhom jiġu minimizzati u 
progressivament eliminati.

(9) Jeħtieġ li jiġi implimentat approċċ 
ibbażat fuq l-ekosistema, l-impatti 
ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd 
għandhom jiġu limitati u l-qabdiet mhux 
mixtieqa għandhom jitnaqqsu b’mod 
sinifikattiv u progressivament eliminati 
sakemm ikun possibbli, l-aktar bl-
investiment fis-selettività tat-tagħmir.

Or. fr

Emenda 281
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jeħtieġ li jiġi implimentat approċċ 
ibbażat fuq l-ekosistema, l-impatti 
ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd 
għandhom jiġu limitati u l-qabdiet mhux 
mixtieqa għandhom jiġu minimizzati u 

(9) Jeħtieġ li jiġi implimentat approċċ 
ibbażat fuq l-ekosistema, l-impatti 
ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd 
għandhom jiġu limitati u l-qabdiet mhux 
mixtieqa għandhom jiġu minimizzati u 
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progressivament eliminati. progressivament eliminati sakemm ikun 
teknikament possibbli.

Or. fr

Emenda 282
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jeħtieġ li jiġi implimentat approċċ 
ibbażat fuq l-ekosistema, l-impatti 
ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd 
għandhom jiġu limitati u l-qabdiet mhux 
mixtieqa għandhom jiġu minimizzati u 
progressivament eliminati.

(9) Jeħtieġ li jiġi implimentat approċċ 
ibbażat fuq l-ekosistema, ħalli jiġi żgurat 
impatt limtat tal-attivitajiet umani fuq l-
ambjent marin u ħalli jiġu minizzati u 
progressivament eliminati l-qabdiet mhux 
mixtieqa 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa ovvju li l-attività tas-sajd għandha impatt fuq l-ekosistema marin u li dan ma għandux 
jeċċedi ċerti limiti imma dan l-objettiv tal-ekosistema għandu jkun determinat f'armonija mal-
attivitajiet l-oħrajn li wkoll għandhom impatt fuq l-ambjent marin.

Emenda 283
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jeħtieġ li jiġi implimentat approċċ 
ibbażat fuq l-ekosistema, l-impatti 
ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd 
għandhom jiġu limitati u l-qabdiet mhux 
mixtieqa għandhom jiġu minimizzati u 
progressivament eliminati.

(9) Jeħtieġ li jiġi implimentat approċċ 
ibbażat fuq l-ekosistema, l-impatti 
ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd 
għandhom ikunu kkontrollati u għandhom 
isiru manuvri biex jiġu minimizzati u 
progressivament eliminati l-qabdiet mhux 
mixtieqa, billi jitqiesu l-karatteristiċi 
speċifiċi tal-ekosistema marina u s-sajd.
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Or. pt

Emenda 284
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jeħtieġ li jiġi implimentat approċċ 
ibbażat fuq l-ekosistema, l-impatti 
ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd 
għandhom jiġu limitati u l-qabdiet mhux 
mixtieqa għandhom jiġu minimizzati u 
progressivament eliminati.

(9) Jeħtieġ li jiġi implimentat approċċ 
ibbażat fuq l-ekosistema u l-ippjanar 
spazjali marittimu, l-impatti tal-attivitajiet 
tas-sajd mhux sostenibbli għandhom jiġu 
limitati , it-tniġġis u l-impatt negattiv tal-
iżvilupp urban u t-turiżmu fuq l-ambjent 
marin għandhom jitnaqqsu u l-qabdiet 
mhux mixtieqa għandhom jiġu minimizzati 
u progressivament eliminati.

Or. es

Emenda 285
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Jeħtieġ li jiġi implimentat approċċ 
ibbażat fuq l-ekosistema, l-impatti 
ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd 
għandhom jiġu limitati u l-qabdiet mhux 
mixtieqa għandhom jiġu minimizzati u 
progressivament eliminati.

(9) Jeħtieġ li jiġi implimentat approċċ 
ibbażat fuq l-ekosistema, l-impatti 
ambjentali tal-attivitajiet tas-sajd 
għandhom jiġu limitati u l-qabdiet mhux 
mixtieqa għandhom jiġu minimizzati u 
progressivament eliminati fl-ekosistemi 
marini fejn dan ikun fattibbli.

Or. el

Emenda 286
Patrice Tirolien, Estelle Grelier
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Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati u perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni 
b'suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati permezz tal-Kunsill 
Konsultattivi u perspettiva fit-tul. Il-
ġestjoni b'suċċess tal-Politika Komuni tas-
Sajd tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara 
tar-responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 287
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati u perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni 
b'suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq parir xjentifiku preċiż u 
aġġornat, involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati u perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni 
b'suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.

Or. en
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Emenda 288
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati u perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni 
b'suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati u perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni 
b'suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fuq livelli 
internazzjonali, nazzjonali, reġjonali u 
lokali u fuq il-kompatibbiltà u l-
konsistenza reċiproka tal-miżuri meħuda 
ma' politiki oħra tal-Unjoni.

Or. nl

Emenda 289
Marek Józef Gróbarczyk
f'isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati u perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni 
b'suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati u perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni 
b'suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 
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nazzjonali, reġjonali u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.

nazzjonali, reġjonali u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.
Il-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew u 
l-Istati Membri jintensifikaw l-isforzi 
tagħhom għat-tisħiħ tal-aspett reġjonali 
tal-Politika Komuni tas-Sajd dwar l-
Artikolu 2(1) tat-TFUE u jipproponu 
aktar bidliet fit-trattat li jkunu neċessarji 
għall-ksib ta’ dan l-objettiv.

Or. en

Emenda 290
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati u perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni 
b'suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati u perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni 
b'suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 
reġjonali, nazzjonali, u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Billi r-reġjonalizzazzjoni hija wieħed mill-objettivi tar-riforma, dan għandu jkun l-ordni ta’ 
prijorità meta jiġu ddefiniti r-responsabilitajiet.

Emenda 291
Iliana Malinova Iotova
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Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati u perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni 
b'suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
skont parir xjentifiku disponibbli, 
involviment wiesa' tal-partijiet interessati u 
perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni b'suċċess tal-
Politika Komuni tas-Sajd tiddependi wkoll 
fuq definizzjoni ċara tar-responsabbiltajiet 
fuq livelli tal-Unjoni, nazzjonali, reġjonali 
u lokali u fuq il-kompatibbiltà u l-
konsistenza reċiproka tal-miżuri meħuda 
ma' politiki oħra tal-Unjoni.

Or. bg

Emenda 292
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati u perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni 
b'suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, involviment fil-ġestjoni 
kondiviża u fir-responsabilità kondiviża 
wiesa' tal-partijiet interessati u perspettiva 
fit-tul. Il-ġestjoni b'suċċess tal-Politika 
Komuni tas-Sajd tiddependi wkoll fuq 
definizzjoni ċara tar-responsabbiltajiet fuq 
livelli tal-Unjoni, nazzjonali, reġjonali u 
lokali u fuq il-kompatibbiltà u l-
konsistenza reċiproka tal-miżuri meħuda 
ma' politiki oħra tal-Unjoni.

Or. es
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Emenda 293
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati u perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni 
b'suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati u perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni 
b'suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.
Id-definizzjoni preċiża tar-
responsabilitajiet f’livelli differenti se 
tvarja f’kull Stat Membru minħabba fl-
arranġamenti kostituzzjonali differenti 
fis-seħħ.

Or. en

Emenda 294
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati u perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni 

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
speċjalista disponibbli, involviment wiesa' 
għal kull qasam u perspettiva fit-tul tal-
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b'suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.

partijiet interessati kollha. Il-ġestjoni 
b'suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.

Or. el

Emenda 295
George Lyon

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli, involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati u perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni 
b'suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.

(10) Huwa importanti li l-ġestjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd tkun iggwidata 
minn prinċipji ta' governanza tajba. Dawk 
il-prinċipji jinkludu teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażat fuq parir xjentifiku preċiż u 
aġġornat, involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati u perspettiva fit-tul. Il-ġestjoni 
b'suċċess tal-Politika Komuni tas-Sajd 
tiddependi wkoll fuq definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fuq livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali u fuq il-
kompatibbiltà u l-konsistenza reċiproka tal-
miżuri meħuda ma' politiki oħra tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 296
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Il-Politika Komuni tas-Sajd 
għandha tirrikonoxxi, tivvalorizza u 
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tipproteġi r-rwol tan-nisa fis-sajd, kemm 
fl-attivitajiet dipendenti mis-sajd u l-qbid 
tal-frott tal-baħar mal-kosta fuq skala 
żgħira, bħalma huma l-għemil u t-tiswija 
tax-xbieki tas-sajd, l-ipproċessar u l-
attivitajiet ta’ kummerċjalizzazzjoni, u 
f’attivitajiet oħrajn li jagħtu appoġġ 
loġistiku lis-settur tas-sajd, biex tkun 
żgurata ottemperanza mal-prinċipju tal-
ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. 

Or. es

Emenda 297
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) It-tbatija mhux neċessarja tal-ħajja 
salvaġġa marina, inklużi l-ħut, il-kelb il-
baħar, l-għasafar tal-baħar u l-
mammiferi marini, jeħtieġ tkun evitata, u 
għalhekk metodi mtejbin ta’ qbid u tbiċċir 
għandhom jiġu żviluppati.

Or. en

Emenda 298
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-implimentazzjoni tal-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tqis l-
interazzjonijiet ma' kwistjonijiet oħra 
marittimi kif indirizzati mill-Politika 
Marittima Integrata, billi tirrikonoxxi li l-
kwistjonijiet kollha relatati mal-oċeani u l-

(12) L-implimentazzjoni tal-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tqis l-
interazzjonijiet ma' kwistjonijiet oħra 
marittimi kif indirizzati mill-Politika 
Marittima Integrata, billi tirrikonoxxi li l-
kwistjonijiet kollha relatati mal-oċeani u l-
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ibħra Ewropej huma interkonnessi, inkluż 
l-ippjanar tal-ispazju marittimu. Għandhom 
jiġu żgurati l-koerenza u l-integrazzjoni fil-
ġestjoni ta' politiki settorjali differenti fi 
ħdan il-baċiri tal-Baħar Baltiku, il-Baħar 
tat-Tramuntana, l-Ibħra Ċeltiċi, il-Bajja ta' 
Biscay u l-Kosta tal-Iberja, il-Mediterran u
l-Baħar l-Iswed.

ibħra Ewropej huma interkonnessi, inkluż 
l-ippjanar tal-ispazju marittimu. Għandhom 
jiġu żgurati l-koerenza u l-integrazzjoni fil-
ġestjoni ta' politiki settorjali differenti fi 
ħdan il-baċiri tal-Baħar Baltiku, il-Baħar 
tat-Tramuntana, l-Ibħra Ċeltiċi, il-Bajja ta' 
Biscay u l-Kosta Iberika, il-Mediterran, il-
Baħar l-Iswed, l-Antilli, il-Gijana 
Franċiża u l-Oċean Indjan.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni nsiet r-reġjuni tal-Unjoni li jinsabu l-aktar ’il barra.

Emenda 299
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-implimentazzjoni tal-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tqis l-
interazzjonijiet ma' kwistjonijiet oħra 
marittimi kif indirizzati mill-Politika 
Marittima Integrata, billi tirrikonoxxi li l-
kwistjonijiet kollha relatati mal-oċeani u l-
ibħra Ewropej huma interkonnessi, inkluż 
l-ippjanar tal-ispazju marittimu. Għandhom 
jiġu żgurati l-koerenza u l-integrazzjoni fil-
ġestjoni ta' politiki settorjali differenti fi 
ħdan il-baċiri tal-Baħar Baltiku, il-Baħar 
tat-Tramuntana, l-Ibħra Ċeltiċi, il-Bajja ta' 
Biscay u l-Kosta tal-Iberja, il-Mediterran u 
l-Baħar l-Iswed.

(12) L-implimentazzjoni tal-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tqis l-
interazzjonijiet ma' kwistjonijiet oħra 
marittimi kif indirizzati mill-Politika 
Marittima Integrata, billi tirrikonoxxi li l-
kwistjonijiet kollha relatati mal-oċeani u l-
ibħra Ewropej huma interkonnessi, inkluż 
l-ippjanar tal-ispazju marittimu. Għandhom 
jiġu żgurati l-koerenza u l-integrazzjoni fil-
ġestjoni ta' politiki settorjali differenti fi 
ħdan il-baċiri tal-Baħar Baltiku, l-Oċean 
Atlantiku, il-Baħar tat-Tramuntana, l-Ibħra 
Ċeltiċi, il-Bajja ta' Biscay u l-Kosta 
Iberika, il-Mediterran, il-Baħar l-Iswed u 
r-reġjuni li jinsabu l-aktar ’il barra.

Or. fr

Emenda 300
Carmen Fraga Estévez
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Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-implimentazzjoni tal-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tqis l-
interazzjonijiet ma' kwistjonijiet oħra 
marittimi kif indirizzati mill-Politika 
Marittima Integrata, billi tirrikonoxxi li l-
kwistjonijiet kollha relatati mal-oċeani u l-
ibħra Ewropej huma interkonnessi, inkluż 
l-ippjanar tal-ispazju marittimu. Għandhom 
jiġu żgurati l-koerenza u l-integrazzjoni fil-
ġestjoni ta' politiki settorjali differenti fi 
ħdan il-baċiri tal-Baħar Baltiku, il-Baħar 
tat-Tramuntana, l-Ibħra Ċeltiċi, il-Bajja ta' 
Biscay u l-Kosta tal-Iberja, il-Mediterran u 
l-Baħar l-Iswed.

(12) L-implimentazzjoni tal-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tqis l-
interazzjonijiet ma' kwistjonijiet oħra 
marittimi u ġeneralment konsistenti ma’ 
politiki oħrajn tal-Unjoni, billi 
tirrikonoxxi li l-kwistjonijiet kollha relatati 
mal-oċeani u l-ibħra Ewropej huma 
interkonnessi, inkluż l-ippjanar tal-ispazju 
marittimu. Għandhom jiġu żgurati l-
koerenza u l-integrazzjoni fil-ġestjoni ta' 
politiki settorjali differenti fi ħdan il-baċiri 
tal-Baħar Baltiku, il-Baħar tat-Tramuntana, 
l-Ibħra Ċeltiċi, il-Bajja ta' Biscay u l-Kosta 
tal-Iberja, il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-PKS għandha tkun konsistenti mal-politiki kollha tal-Unjoni, mingħajr ma tkun subordinata 
għal ebda waħda minnhom.

Emenda 301
Guido Milana

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) L-implimentazzjoni tal-Politika
Komuni tas-Sajd għandha tqis l-
interazzjonijiet ma' kwistjonijiet oħra 
marittimi kif indirizzati mill-Politika
Marittima Integrata, billi tirrikonoxxi li l-
kwistjonijiet kollha relatati mal-oċeani u 
l-ibħra Ewropej huma interkonnessi, 
inkluż l-ippjanar tal-ispazju marittimu. 
Għandhom jiġu żgurati l-koerenza u l-
integrazzjoni fil-ġestjoni ta' politiki 

(12) Il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) 
għandha tqis il-Politika Marittima 
Integrata permezz ta’ approċċ 
ekosistemiku u integrat għall-ġestjoni tal-
ambjent marittimu li jkun ikopri s-setturi 
kollha u jimmarka t-tnedija ta’ proċess li 
jinkoraġġixxi l-isfruttament sostenibbli 
tal-oċeani u l-ibħra filwaqt li jippromwovi 
wkoll l-iżvilupp tas-setturi marittimi u z-
zoni tal-kosta u jagħmila ta’ pern perfett 
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settorjali differenti fi ħdan il-baċiri tal-
Baħar Baltiku, il-Baħar tat-Tramuntana, l-
Ibħra Ċeltiċi, il-Bajja ta' Biscay u l-Kosta 
tal-Iberja, il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed.

għall-attivitajiet kollha interkonnessi 
marbutin mal-baħar u għal użu aktar 
razzjonali tal-ispazju tal-baħar. 
Għandhom jiġu żgurati l-koerenza u l-
integrazzjoni fil-ġestjoni ta' politiki 
settorjali differenti fi ħdan il-baċiri tal-
Baħar Baltiku, il-Baħar tat-Tramuntana, l-
Ibħra Ċeltiċi, il-Bajja ta' Biscay u l-Kosta 
tal-Iberja, il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed.

Or. it

Emenda 302
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom ikollhom aċċess indaqs għall-
ilmijiet u r-riżorsi tal-Unjoni suġġett 
għar-regoli tal-PKS.

imħassar

Or. en

Emenda 303
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom ikollhom aċċess indaqs għall-
ilmijiet u r-riżorsi tal-Unjoni suġġett għar-
regoli tal-PKS.

(13) Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom ikollhom aċċess indaqs għall-
ilmijiet u r-riżorsi Ewropej suġġett għar-
regoli tal-PKS.

Or. nl
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Emenda 304
João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom ikollhom aċċess indaqs għall-
ilmijiet u r-riżorsi tal-Unjoni suġġett għar-
regoli tal-PKS.

(13) L-aċċess għall-ilmijiet u r-riżorsi tal-
Unjoni suġġett għar-regoli tal-PKS, jistgħu 
jiġu kkundizzjonati fuq l-oriġini u l-
karatteristiċi tal-flotta, it-tagħmir tas-sajd 
u l-istat ta' konservazzjoni tar-riżorsi tas-
sajd.

Or. pt

Emenda 305
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ir-regoli fis-seħħ li jillimitaw l-aċċess 
għar-riżorsi fi ħdan iz-zoni ta' 12-il mil 
nawtiku tal-Istati Membri ħadmu b'mod 
sodisfaċenti u kienu ta' benefiċċju għall-
konservazzjoni billi llimitaw l-isforz tas-
sajd fl-iżjed parti sensittiva tal-ilmijiet tal-
Unjoni. Dawk ir-regoli ppreservaw ukoll l-
attivitajiet tradizzjonali tas-sajd li 
minnhom jiddependi ħafna l-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku ta' ċerti komunitajiet 
kostali. Dawk ir-regoli għalhekk għandhom 
ikomplu japplikaw.

(14) Ir-regoli fis-seħħ li jillimitaw l-aċċess 
għar-riżorsi fi ħdan iz-zoni ta' 12-il mil 
nawtiku tal-Istati Membri ħadmu b'mod 
sodisfaċenti u kienu ta' benefiċċju għall-
konservazzjoni billi llimitaw l-isforz tas-
sajd fl-iżjed parti sensittiva tal-ilmijiet tal-
Unjoni. Dawk ir-regoli ppreservaw ukoll l-
attivitajiet tradizzjonali tas-sajd li 
minnhom jiddependi ħafna l-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku ta' ċerti komunitajiet 
kostali. Dawk ir-regoli għalhekk għandhom 
ikomplu japplikaw u jistgħu jissaħħew 
ħalli jingħata aċċess preferenzjali għas-
sajjieda li jaħdmu fuq skala żgħira, 
lokalment, artiġjalment jew mal-kosta.

Or. en
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Emenda 306
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ir-regoli fis-seħħ li jillimitaw l-aċċess 
għar-riżorsi fi ħdan iz-zoni ta' 12-il mil 
nawtiku tal-Istati Membri ħadmu b'mod 
sodisfaċenti u kienu ta' benefiċċju għall-
konservazzjoni billi llimitaw l-isforz tas-
sajd fl-iżjed parti sensittiva tal-ilmijiet tal-
Unjoni. Dawk ir-regoli ppreservaw ukoll l-
attivitajiet tradizzjonali tas-sajd li 
minnhom jiddependi ħafna l-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku ta' ċerti komunitajiet 
kostali. Dawk ir-regoli għalhekk għandhom 
ikomplu japplikaw.

(14) Ir-regoli fis-seħħ li jillimitaw l-aċċess 
għar-riżorsi fi ħdan iz-zoni ta' 12-il mil 
nawtiku tal-Istati Membri ħadmu b'mod 
sodisfaċenti u kienu ta' benefiċċju għall-
konservazzjoni billi llimitaw l-isforz tas-
sajd fl-iżjed parti sensittiva tal-ilmijiet tal-
Unjoni, u l-istess riżultati dehru fiz-zona 
ta’ 100 mil nawtiku madwar l-Ażores, 
Madejra u l-Gżejjer Kanarji. Dawk ir-
regoli ppreservaw ukoll l-attivitajiet 
tradizzjonali tas-sajd li minnhom 
jiddependi ħafna l-iżvilupp soċjali u 
ekonomiku ta' ċerti komunitajiet kostali. 
Dawk ir-regoli għalhekk għandhom 
ikomplu japplikaw.

Or. pt

Emenda 307
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ir-regoli fis-seħħ li jillimitaw l-aċċess 
għar-riżorsi fi ħdan iz-zoni ta' 12-il mil 
nawtiku tal-Istati Membri ħadmu b'mod 
sodisfaċenti u kienu ta' benefiċċju għall-
konservazzjoni billi llimitaw l-isforz tas-
sajd fl-iżjed parti sensittiva tal-ilmijiet tal-
Unjoni. Dawk ir-regoli ppreservaw ukoll l-
attivitajiet tradizzjonali tas-sajd li 
minnhom jiddependi ħafna l-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku ta' ċerti komunitajiet 
kostali. Dawk ir-regoli għalhekk għandhom 
ikomplu japplikaw.

(14) Ir-regoli fis-seħħ li jillimitaw l-aċċess 
għar-riżorsi fi ħdan iz-zoni ta' 12-il mil 
nawtiku tal-Istati Membri ħadmu b'mod 
sodisfaċenti u kienu ta' benefiċċju għall-
konservazzjoni billi llimitaw l-isforz tas-
sajd fl-iżjed parti sensittiva tal-ilmijiet tal-
Unjoni. Dawk ir-regoli ppreservaw ukoll l-
attivitajiet tradizzjonali tas-sajd li 
minnhom jiddependi ħafna l-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku ta' ċerti komunitajiet 
kostali. Dawk ir-regoli għalhekk għandhom 
ikomplu japplikaw u jistgħu jissaħħew 
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ħalli jingħata aċċess preferenzjali għas-
sajjieda li jaħdmu fuq skala żgħira, 
lokalment, artiġjalment jew mal-kosta, 
filwaqt li jitqiesu d-differenzi bejn l-Istati 
Membri u dawk reġjonali.

Or. en

Emenda 308
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ir-regoli fis-seħħ li jillimitaw l-aċċess 
għar-riżorsi fi ħdan iz-zoni ta' 12-il mil 
nawtiku tal-Istati Membri ħadmu b'mod 
sodisfaċenti u kienu ta' benefiċċju għall-
konservazzjoni billi llimitaw l-isforz tas-
sajd fl-iżjed parti sensittiva tal-ilmijiet tal-
Unjoni. Dawk ir-regoli ppreservaw ukoll l-
attivitajiet tradizzjonali tas-sajd li 
minnhom jiddependi ħafna l-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku ta' ċerti komunitajiet 
kostali. Dawk ir-regoli għalhekk għandhom 
ikomplu japplikaw.

(14) Ir-regoli fis-seħħ li jillimitaw l-aċċess 
għar-riżorsi fi ħdan iz-zoni ta' 12-il mil 
nawtiku tal-Istati Membri ħadmu b'mod 
sodisfaċenti u kienu ta' benefiċċju għall-
konservazzjoni billi llimitaw l-isforz tas-
sajd fl-iżjed parti sensittiva tal-ilmijiet tal-
Unjoni. Dawk ir-regoli ppreservaw ukoll l-
attivitajiet tradizzjonali tas-sajd li 
minnhom jiddependi ħafna l-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku ta' ċerti komunitajiet 
kostali. Dawk ir-regoli għalhekk għandhom 
ikomplu japplikaw, filwaqt li t-12-il mil 
nawtiku jkunu riżervati għas-sajd fuq 
skala żgħar f'zoni fejn dan ma jkunx 
possibbli.

Or. es

Emenda 309
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ir-regoli fis-seħħ li jillimitaw l-aċċess 
għar-riżorsi fi ħdan iz-zoni ta' 12-il mil 

(14) Ir-regoli fis-seħħ li jillimitaw l-aċċess 
għar-riżorsi fi ħdan iz-zoni ta' 12-il mil 
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nawtiku tal-Istati Membri ħadmu b'mod 
sodisfaċenti u kienu ta' benefiċċju għall-
konservazzjoni billi llimitaw l-isforz tas-
sajd fl-iżjed parti sensittiva tal-ilmijiet tal-
Unjoni. Dawk ir-regoli ppreservaw ukoll l-
attivitajiet tradizzjonali tas-sajd li 
minnhom jiddependi ħafna l-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku ta' ċerti komunitajiet 
kostali. Dawk ir-regoli għalhekk għandhom 
ikomplu japplikaw.

nawtiku tal-Istati Membri ħadmu b'mod 
sodisfaċenti u kienu ta' benefiċċju għall-
konservazzjoni billi llimitaw l-isforz tas-
sajd fl-iżjed parti sensittiva tal-ilmijiet tal-
Unjoni. Dawk ir-regoli ppreservaw ukoll l-
attivitajiet tradizzjonali tas-sajd li 
minnhom jiddependi ħafna l-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku ta' ċerti komunitajiet 
kostali. Dawk ir-regoli għalhekk għandhom 
ikomplu japplikaw indefinittivament.

Or. en

Emenda 310
João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14) Ir-regoli fis-seħħ li jillimitaw l-aċċess 
għar-riżorsi fi ħdan iz-zoni ta' 12-il mil 
nawtiku tal-Istati Membri ħadmu b'mod 
sodisfaċenti u kienu ta' benefiċċju għall-
konservazzjoni billi llimitaw l-isforz tas-
sajd fl-iżjed parti sensittiva tal-ilmijiet tal-
Unjoni. Dawk ir-regoli ppreservaw ukoll l-
attivitajiet tradizzjonali tas-sajd li 
minnhom jiddependi ħafna l-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku ta' ċerti komunitajiet 
kostali. Dawk ir-regoli għalhekk għandhom 
ikomplu japplikaw.

(14) Ir-regoli fis-seħħ li jillimitaw l-aċċess 
għar-riżorsi fi ħdan iz-zoni ta' 12-il mil 
nawtiku tal-Istati Membri ħadmu b'mod
sodisfaċenti u kienu ta' benefiċċju għall-
konservazzjoni billi llimitaw l-isforz tas-
sajd fl-iżjed parti sensittiva tal-ilmijiet tal-
Unjoni. Dawk ir-regoli ppreservaw ukoll l-
attivitajiet tradizzjonali tas-sajd li 
minnhom jiddependi ħafna l-iżvilupp 
soċjali u ekonomiku ta' ċerti komunitajiet 
kostali. Dawk ir-regoli għalhekk għandhom 
ikomplu japplikaw u għandhom jintaqqxu 
bħala prinċipju permanenti u msaħħin 
ħalli jingħata aċċess prefenzjali għas-
sajjieda li jaħdmu fuq skala żgħir, 
artiġjanalment jew mal-kosta.

Or. pt

Emenda 311
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins
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Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Id-definizzjoni tas-sajd fuq skala 
żgħira jeħtieġ titwessa’ ħalli tqis għadd ta' 
kriterji, lil hinn mid-daqs tad-dgħajjes, 
fosthom il-kundizzjonijiet klimatiċi, l-
impatt tat-tekniki tas-sajd fuq l-
ekosistema marittima, iż-żmien imqatta’ 
fuq il-baħar, il-karatteristiċi tal-unità 
ekonomika li tisfrutta r-riżors. Il-gżejjer 
żgħar lil hinn mill-kosta li jiddependu 
mis-sajd għandhom ikunu rikonoxxuti 
b’mod speċjali u megħjunin kemm 
f’termini ta’ allokazzjoni addizzjonali ta’ 
riżorsi kemm finanzjarjament, ħalli jkunu 
permessi s-sopravvivenza u l-prosperità 
futuri tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan hu xenarju tipiku li juri l-periklu tal-applikazzjoni tal-prinċipju li “daqs wieħed jiġi lil 
kulħadd”.  Il-gżejjer lil hinn mill-kosta huma kkaratterizzati mid-dipendenza tagħhom mill-
opri żgħar tal-baħar li jiddependu mill-kondizzjonijiet klimatiċi tal-Atlantiku. Huwa aspett 
uniku, drammatiku u aħrax tal-wirt komuni Ewropew tagħna li jekk nitilfu jkun bi ħtija 
tagħna.  Il-kriterji kif applikata jużaw il-kategorija tad-daqs tal-opri tal-baħar ta’ 12-il metru 
ma humiex xierqa f’dan il-każ.

Emenda 312
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Huwa neċessarju li, fil-kuntest tal-
politika marittima integrata u l-politika 
komuni tas-sajd, jiġu rikonoxxuti l-
ispeċifiċitajiet tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda (OR), b'mod partikolari dawk 
li m'għandhomx blata kontinentali u li r-
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riżorsi tagħhom huma kkonċentrati fil-
fondi tas-sajd u l-għoljiet ta' qiegħ il-
baħar. L-aċċess għal dawn iz-zoni 
bijoġeografiċi fraġli għandu jkun 
irregolat, u għandhom ikunu protetti u 
sfruttati fil-limiti tar-riżorsi disponibbli.

Or. pt

Emenda 313
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar 
l-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji 
għandhom ikomplu jiġu protetti b'mod 
partikolari billi huma jikkontribwixxu 
għall-preservazzjoni tal-ekonomija lokali 
ta' dawn il-gżejjer, meta titqies is-
sitwazzjoni strutturali, soċjali u 
ekonomika ta' dawk il-gżejjer. Għalhekk 
għandha tinżamm il-limitazzjoni ta' ċerti 
attivitajiet tas-sajd f'dawk l-ilma għal 
bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-portijiet 
tal-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji.

imħassar

Or. nl

Emenda 314
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar 
l-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji 
għandhom ikomplu jiġu protetti b'mod 
partikolari billi huma jikkontribwixxu 

(15) Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar 
ir-reġjuni kollha tal-Unjoni li jinsabu l-
aktar ’il barra għandhom ikomplu jiġu 
protetti b'mod partikolari billi huma 
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għall-preservazzjoni tal-ekonomija lokali 
ta' dawn il-gżejjer, meta titqies is-
sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika 
ta' dawk il-gżejjer. Għalhekk għandha 
tinżamm il-limitazzjoni ta' ċerti attivitajiet 
tas-sajd f'dawk l-ilma għal bastimenti tas-
sajd irreġistrati fil-portijiet tal-Azores, 
Madejra u l-Gżejjer Kanarji.

jikkontribwixxu għall-preservazzjoni tal-
ekonomija lokali ta' dawn il-gżejjer, meta 
titqies is-sitwazzjoni strutturali, soċjali u 
ekonomika ta' dawk ir-reġjuni. Għalhekk 
għandha tinżamm il-limitazzjoni ta' ċerti 
attivitajiet tas-sajd f'dawk l-ilma għal 
bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-portijiet 
tar-reġjuni li jinsabu l-aktar ’il barra.

Or. fr

Emenda 315
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar 
l-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji 
għandhom ikomplu jiġu protetti b'mod 
partikolari billi huma jikkontribwixxu 
għall-preservazzjoni tal-ekonomija lokali 
ta' dawn il-gżejjer, meta titqies is-
sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika 
ta' dawk il-gżejjer. Għalhekk għandha 
tinżamm il-limitazzjoni ta' ċerti attivitajiet 
tas-sajd f'dawk l-ilma għal bastimenti tas-
sajd irreġistrati fil-portijiet tal-Azores, 
Madejra u l-Gżejjer Kanarji.

(15) Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar 
l-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji 
għandhom ikomplu jiġu protetti b'mod 
partikolari billi huma jikkontribwixxu 
għall-preservazzjoni tal-ekonomija lokali 
ta' dawn il-gżejjer, meta titqies is-
sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika 
ta' dawk il-gżejjer. Għalhekk għandha 
tinżamm il-limitazzjoni ta' ċerti attivitajiet 
tas-sajd f'dawk l-ilma għal bastimenti tas-
sajd irreġistrati fil-portijiet tal-Azores, 
Madejra u l-Gżejjer Kanarji; dan ir-reġim 
speċjali ta’ protezzjoni għandu wkoll jiġi 
estiż għall-ibħra tal-Antilli, Gijana u 
Reunion Franċiżi, li s-sitwazzjonijiet 
tagħhom huma identiċi għal dawn tar-
reġjunijiet li jinsabu l-aktar ’il barra 
msemmijin aktar ’il fuq.

Or. fr

Emenda 316
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar 
l-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji 
għandhom ikomplu jiġu protetti b'mod 
partikolari billi huma jikkontribwixxu 
għall-preservazzjoni tal-ekonomija lokali 
ta' dawn il-gżejjer, meta titqies is-
sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika 
ta' dawk il-gżejjer. Għalhekk għandha 
tinżamm il-limitazzjoni ta' ċerti attivitajiet 
tas-sajd f'dawk l-ilma għal bastimenti tas-
sajd irreġistrati fil-portijiet tal-Azores, 
Madejra u l-Gżejjer Kanarji.

(15) Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar 
l-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji, 
inklużi z-zona marittimi tagħhom 
identifikati bħala ta’ sensitività 
bijoġeografika, għandhom ikomplu jiġu 
protetti b'mod partikolari billi huma 
jikkontribwixxu għall-preservazzjoni tal-
ekonomija lokali ta' dawn il-gżejjer, meta 
titqies is-sitwazzjoni strutturali, soċjali u 
ekonomika ta' dawk il-gżejjer. Għalhekk
ċerti attivitajiet tas-sajd f'dawk l-ilma 
għandhom ikunu limitati għal bastimenti 
tas-sajd irreġistrati fil-portijiet tal-Azores, 
Madejra u l-Gżejjer Kanarji.

Or. pt

Emenda 317
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar 
l-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji 
għandhom ikomplu jiġu protetti b'mod 
partikolari billi huma jikkontribwixxu 
għall-preservazzjoni tal-ekonomija lokali 
ta' dawn il-gżejjer, meta titqies is-
sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika 
ta' dawk il-gżejjer. Għalhekk għandha 
tinżamm il-limitazzjoni ta' ċerti attivitajiet 
tas-sajd f'dawk l-ilma għal bastimenti tas-
sajd irreġistrati fil-portijiet tal-Azores, 
Madejra u l-Gżejjer Kanarji.

(15) Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar 
l-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji 
għandhom ikomplu jiġu protetti b'mod 
partikolari billi huma jikkontribwixxu 
għall-preservazzjoni tal-ekonomija lokali 
ta' dawn il-gżejjer, meta titqies is-
sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika 
ta' dawk il-gżejjer. Għalhekk għandha 
tinżamm il-limitazzjoni ta' ċerti attivitajiet 
tas-sajd f'dawk l-ilma għal bastimenti tas-
sajd irreġistrati fil-portijiet tal-Azores, 
Madejra u l-Gżejjer Kanarji 
indefinittivament.

Or. en
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Emenda 318
João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar 
l-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji 
għandhom ikomplu jiġu protetti b'mod 
partikolari billi huma jikkontribwixxu 
għall-preservazzjoni tal-ekonomija lokali 
ta' dawn il-gżejjer, meta titqies is-
sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika 
ta' dawk il-gżejjer. Għalhekk għandha 
tinżamm il-limitazzjoni ta' ċerti attivitajiet 
tas-sajd f'dawk l-ilma għal bastimenti tas-
sajd irreġistrati fil-portijiet tal-Azores, 
Madejra u l-Gżejjer Kanarji.

(15) Il-protezzjoni speċjali għar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar madwar l-Azores, 
Madejra u l-Gżejjer Kanarji għandha 
tinżamm u tissaħħaħ  b'mod partikolari 
billi huma jikkontribwixxu għall-
preservazzjoni tal-ekonomija lokali ta' 
dawn il-gżejjer, meta titqies is-sitwazzjoni 
strutturali, soċjali u ekonomika ta' dawk il-
gżejjer. Għalhekk ċerti attivitajiet tas-sajd 
f'dawk l-ilma għandhom ikunu limitati 
għal bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-
portijiet tal-Azores, Madejra u l-Gżejjer 
Kanarji.

Or. pt

Emenda 319
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar 
l-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji 
għandhom ikomplu jiġu protetti b'mod 
partikolari billi huma jikkontribwixxu 
għall-preservazzjoni tal-ekonomija lokali 
ta' dawn il-gżejjer, meta titqies is-
sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika 
ta' dawk il-gżejjer. Għalhekk għandha 
tinżamm il-limitazzjoni ta' ċerti attivitajiet 
tas-sajd f'dawk l-ilma għal bastimenti tas-
sajd irreġistrati fil-portijiet tal-Azores, 
Madejra u l-Gżejjer Kanarji.

(15) Ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar madwar 
l-Azores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji 
għandhom ikomplu jiġu protetti b'mod 
partikolari billi huma jikkontribwixxu 
għall-preservazzjoni tal-ekonomija lokali 
ta' dawn il-gżejjer, meta titqies is-
sitwazzjoni strutturali, soċjali u ekonomika 
ta' dawk il-gżejjer. Għalhekk għandha 
tinżamm il-limitazzjoni ta' ċerti attivitajiet 
tas-sajd f'dawk l-ilma għal bastimenti tas-
sajd irreġistrati fil-portijiet tal-Azores, 
Madejra u l-Gżejjer Kanarji. dan ir-reġim 
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speċjali ta’ protezzjoni għandu wkoll jiġi 
estiż għall-ibħra tal-Antilli, Gijana u 
Reunion Franċiżi, li s-sitwazzjonijiet 
tagħhom huma identiċi għal dawn tar-
reġjunijiet li jinsabu l-aktar ’il barra 
msemmijin aktar ’il fuq.

Or. fr

Emenda 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Huwa neċessarju li jkun sostnut l-
iżvilupp tas-setturi kjavi li fihom ir-
reġjuni li jinsabu l-aktar ’il barra 
għandhom potenzjal għall-
ispeċjalizzazzjoni u vantaġġi komparati 
sħaħ, ngħidu aħna s-sajd u l-
akkwakultura. Sabiex tkun implementata 
politika komuni tas-sajd li tkun 
reġjonalizzata jkun neċessarju li jiġi 
rikonoxxut l-istatus speċjali tagħhom u li 
jiġu applikati l-Artikoli 349 u 355(1) tat-
TFUE.

Or. fr

Emenda 321
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Huwa neċessarju li jkun sostnut l-
iżvilupp tas-setturi kjavi li fihom ir-
reġjuni li jinsabu l-aktar ’il barra 
għandhom potenzjal għall-
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ispeċjalizzazzjoni u vantaġġi komparati 
sħaħ, ngħidu aħna s-sajd u l-
akkwakultura. Sabiex tkun implementata 
politika komuni tas-sajd li tkun 
reġjonalizzata jkun neċessarju li jiġi 
rikonoxxut l-istatus speċjali tagħhom u li 
jiġu applikati l-Artikoli 349 u 355(1) tat-
TFUE.

Or. fr

Emenda 322
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-għan tal-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jintlaħaq b'mod 
iżjed effettiv permezz ta' approċċ 
multiannwali għall-ġestjoni tas-sajd, li 
jistabbilixxi bħala prijorità pjanijiet 
multiannwali li jirriflettu l-ispeċifiċitajiet 
ta' setturi differenti tas-sajd.

(16) L-għan tal-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jintlaħaq b'mod 
iżjed effettiv permezz ta' approċċ 
multiannwali għall-ġestjoni tas-sajd, li 
jistabbilixxi bħala prijorità pjanijiet 
multiannwali li jirriflettu l-ispeċifiċitajiet 
tal-baċiri varji tal-baħar u ta' setturi 
differenti tas-sajd.

Or. fr

Emenda 323
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-għan tal-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jintlaħaq b'mod 
iżjed effettiv permezz ta' approċċ 
multiannwali għall-ġestjoni tas-sajd, li 
jistabbilixxi bħala prijorità pjanijiet 
multiannwali li jirriflettu l-ispeċifiċitajiet 

(16) L-għan tal-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jintlaħaq b'mod 
iżjed effettiv permezz ta' approċċ 
multiannwali għall-ġestjoni tas-sajd, li 
jistabbilixxi bħala prijorità pjanijiet 
multiannwali dinamiċi u magħmula 
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ta' setturi differenti tas-sajd. apposta li jirriflettu l-ispeċifiċitajiet ta' 
setturi differenti tas-sajd u z-zoni differenti 
tal-baħar.

Or. pt

Emenda 324
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-għan tal-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jintlaħaq b'mod 
iżjed effettiv permezz ta' approċċ 
multiannwali għall-ġestjoni tas-sajd, li 
jistabbilixxi bħala prijorità pjanijiet 
multiannwali li jirriflettu l-ispeċifiċitajiet 
ta' setturi differenti tas-sajd.

(16) L-għan tal-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jintlaħaq b'mod 
iżjed effettiv permezz ta' approċċ 
multiannwali għall-ġestjoni tas-sajd. Għal 
dak il-fini, l-Istati Membri għandhom 
jaħdmu f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
awtoritajiet pubbliċi u mal-Kunsilli 
Konsultattivi Reġjonali għall-ħolqien tal-
kondizzjonijiet għas-sostenibilità, inkluż
f’livell lokali, permezz ta’ azzjoni 
parteċipattiva f’livell reġjonali, li tkun 
aktar koeżiva f’dak li għandu x’jaqsam 
mal-proċeduri tat-teħid ta’ deċiżjonjiet li 
jwasslu għar-redazzjoni tal-pjanijiet 
multiannwali, li tistabbilixxi bħala 
prijorità pjanijiet multiannwali li jirriflettu 
l-ispeċifiċitajiet ta' setturi differenti tas-
sajd.

Or. it

Emenda 325
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-għan tal-isfruttar sostenibbli tar- (16) L-għan tal-isfruttar sostenibbli tar-
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riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jintlaħaq b'mod 
iżjed effettiv permezz ta' approċċ 
multiannwali għall-ġestjoni tas-sajd, li 
jistabbilixxi bħala prijorità pjanijiet 
multiannwali li jirriflettu l-ispeċifiċitajiet 
ta' setturi differenti tas-sajd.

riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jintlaħaq b'mod 
iżjed effettiv permezz ta' approċċ 
multiannwali għall-ġestjoni tas-sajd, li 
jistabbilixxi bħala prijorità pjanijiet 
multiannwali li jirriflettu l-ispeċifiċitajiet 
bijoloġiċi ta' speċijiet  differenti u tal-
karattersitiċi speċjali ta’ kull sajda.
Sabiex ikunu żviluppati pjanijiet ta’ 
ġestjoni, huwa essenzjali l-ewwel nett li 
jiġi kkompilat atlanti tas-sajd eżistenti li 
jkun jidentifika dawn u z-zoni ta' sajd 
eżistenti; imbagħad ikun meħtieġ jiġi 
redatt inventarju tas-sistemi eżistenti ta’ 
ġestjoni u l-aħħar pass ikun li jiġu 
ddefiniti l-unitajiet speċifiċi ta’ ġestjoni 
ħalli jkunu prodotti l-pjanijiet finali ta’ 
ġestjoni.

Or. es

Emenda 326
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
fejn ikun possibbli jkopru diversi stokkijiet 
meta dawk l-istokkijiet jiġu sfruttati 
flimkien. Il-pjanijiet multiannwali 
għandhom jistabbilixxu l-bażi għall-
istabbiliment ta' opportunitajiet tas-sajd u 
miri kwantifikabbli għall-isfruttar 
sostenibbli tal-istokkijiet u l-ekosistemi tal-
baħar ikkonċernati, billi jiddefinixxu skedi 
ta’ żmien ċari u mekkaniżmi ta' 
salvagwardja għal żviluppi mhux previsti.

(17) Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
fejn ikun possibbli jkopru diversi stokkijiet 
meta dawk l-istokkijiet jiġu sfruttati 
flimkien. Il-pjanijiet multiannwali 
għandhom jistabbilixxu l-bażi għall-
istabbiliment ta' opportunitajiet tas-sajd u 
miri kwantifikabbli għall-isfruttar 
sostenibbli tal-istokkijiet u l-ekosistemi tal-
baħar ikkonċernati, billi jiddefinixxu skedi 
ta’ żmien ċari u mekkaniżmi ta' 
salvagwardja għal żviluppi mhux previsti.
Il-pjanijiet multiannwali għandhom ukoll 
ikunu rregolati minn objettivi ta’ ġestjoni 
ddefiniti b’mod preċiż ħalli 
jikkontribwixxu għall-isfruttament 
sostenibbli tal-istokkijiet u l-ekosistemi 
marini kkonċernati. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikunu adottati 
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b’konsultazzjoni mal-operaturi fl-
industrija tas-sajd u x-xjenzati kif ukoll 
mal-imseħbin istituzzjonali meta x-xenarji 
ta’ ġestjoni jista’ jkollhom impatt soċjo-
ekonomiku dwar ir-reġjuni kkonċernati.

Or. fr

Emenda 327
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
fejn ikun possibbli jkopru diversi stokkijiet 
meta dawk l-istokkijiet jiġu sfruttati 
flimkien. Il-pjanijiet multiannwali 
għandhom jistabbilixxu l-bażi għall-
istabbiliment ta' opportunitajiet tas-sajd u 
miri kwantifikabbli għall-isfruttar 
sostenibbli tal-istokkijiet u l-ekosistemi tal-
baħar ikkonċernati, billi jiddefinixxu skedi 
ta’ żmien ċari u mekkaniżmi ta' 
salvagwardja għal żviluppi mhux previsti.

(17) Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
fejn ikun possibbli jkopru diversi stokkijiet 
meta dawk l-istokkijiet jiġu sfruttati 
flimkien. Il-pjanijiet multiannwali 
għandhom jistabbilixxu l-bażi għall-
istabbiliment ta' opportunitajiet tas-sajd u 
miri kwantifikabbli għall-isfruttar 
sostenibbli tal-istokkijiet u l-ekosistemi tal-
baħar ikkonċernati, billi jiddefinixxu skedi 
ta’ żmien ċari filwaqt li titqies il-possibilità 
li jiġu adattati dawn it-termini għad-
dinamiki tal-istokkijiet, u għandhom 
ikopru u jiddifferenzjaw bejn is-segmenti 
tal-flotot tal-Istati Membri li jistadu għal 
dawn l-istokkijiet, skont ir-rati ta’ qbid 
għar-riżorsi li għandhom jiġu mreġġgħin 
lura.

Or. pt

Emenda 328
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Premessa 17
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
fejn ikun possibbli jkopru diversi stokkijiet 
meta dawk l-istokkijiet jiġu sfruttati 
flimkien. Il-pjanijiet multiannwali 
għandhom jistabbilixxu l-bażi għall-
istabbiliment ta' opportunitajiet tas-sajd u 
miri kwantifikabbli għall-isfruttar 
sostenibbli tal-istokkijiet u l-ekosistemi tal-
baħar ikkonċernati, billi jiddefinixxu skedi 
ta’ żmien ċari u mekkaniżmi ta' 
salvagwardja għal żviluppi mhux previsti.

(17) Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
fejn ikun possibbli jkopru diversi stokkijiet 
meta dawk l-istokkijiet jiġu sfruttati 
flimkien. Il-pjanijiet multiannwali 
għandhom jistabbilixxu l-bażi għall-
istabbiliment ta' opportunitajiet tas-sajd u 
miri kwantifikabbli għall-isfruttar 
sostenibbli tal-istokkijiet u l-ekosistemi tal-
baħar ikkonċernati, billi jiddefinixxu skedi 
ta’ żmien ċari u mekkaniżmi ta' 
salvagwardja għal żviluppi mhux previsti.
Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
ikunu żviluppati b’kooperazzjoni sħiħa 
mal-partijiet kollha interessati, l-Istati 
Membri u l-Kunsilli Konsultattivi.

Or. en

Emenda 329
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
fejn ikun possibbli jkopru diversi stokkijiet 
meta dawk l-istokkijiet jiġu sfruttati 
flimkien. Il-pjanijiet multiannwali 
għandhom jistabbilixxu l-bażi għall-
istabbiliment ta' opportunitajiet tas-sajd u 
miri kwantifikabbli għall-isfruttar 
sostenibbli tal-istokkijiet u l-ekosistemi tal-
baħar ikkonċernati, billi jiddefinixxu skedi 
ta’ żmien ċari u mekkaniżmi ta' 
salvagwardja għal żviluppi mhux previsti.

(17) Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
fejn ikun possibbli jkopru diversi stokkijiet 
meta dawk l-istokkijiet jiġu sfruttati 
flimkien. Il-pjanijiet multiannwali 
għandhom jistabbilixxu l-bażi għall-
istabbiliment ta' opportunitajiet tas-sajd u 
miri kwantifikabbli għall-isfruttar 
sostenibbli tal-istokkijiet u l-ekosistemi tal-
baħar ikkonċernati, billi jiddefinixxu skedi 
ta’ żmien ċari u mekkaniżmi ta' 
salvagwardja għal żviluppi mhux previsti.
Il-pjanijiet multiannwali għandhom ukoll 
ikunu rregolati minn objettivi ta’ ġestjoni 
ddefiniti b’mod preċiż ħalli 
jikkontribwixxu għall-isfruttament 
sostenibbli tal-istokkijiet u l-ekosistemi 
marini kkonċernati. Dawn il-pjanijiet 
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għandhom ikunu adottati 
b’konsultazzjoni mal-operaturi fl-
industrija tas-sajd u x-xjenzati kif ukoll 
mal-imseħbin istituzzjonali meta x-xenarji 
ta’ ġestjoni jista’ jkollhom impatt soċjo-
ekonomiku dwar ir-reġjuni kkonċernati.

Or. fr

Emenda 330
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut jikkostitwixxu 
skart sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-
isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll 
il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. Għandu 
jiġi stabbilit u gradwalment implimentat
obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha tal-
istokkijiet immaniġġjati waqt l-attivitajiet 
tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu b’mod sinifikattiv jitnaqqsu l-
livelli għolja preżenti ta' qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut, billi jitqiesu l-
ispeċifitajiet ta’ kull sajda u fuq il-bażi 
tal-valutazzjonijiet ta’ impatt magħmulin 
minn qabel ħalli jkunu analizzati l-kawżi 
tal-iskartar u l-impatt soċjali, ekonomiku 
u ambjentali tal-miżuri proposti. Fil-fatt, 
il-qabdiet mhux mixtieqa u l-iskartar tal-
ħut jikkostitwixxu skart sostanzjali u 
jaffettwaw ħażin l-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ekosistemi 
marittimi kif ukoll il-vijabbiltà finanzjarja 
tas-sajd. Il-pjanijiet multiannwali ta’ 
miżuri għar-riduzzjoni b’mod sinifikattiv 
tal-iskartar għandhom jiġu stabbiliti u
implementati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Konsistenza mal-Artikolu 15 dwar ir-riduzzjoni b’mod sinifikattiv tal-iskartar.

Emenda 331
Estelle Grelier
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Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut jikkostitwixxu 
skart sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-
isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll 
il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. Għandu 
jiġi stabbilit u gradwalment implimentat
obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha tal-
istokkijiet immaniġġjati waqt l-attivitajiet 
tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu b’mod sinifikattiv jitnaqqsu l-
livelli ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut, billi jitqiesu l-ispeċifitajiet 
ta’ kull sajda u fuq il-bażi tal-
valutazzjonijiet ta’ impatt magħmulin 
minn qabel ħalli jkunu analizzati l-kawżi 
tal-iskartar u l-impatt soċjo-ekonomiċi u 
ambjentali tal-miżuri proposti. Fil-fatt, il-
qabdiet mhux mixtieqa u l-iskartar tal-ħut 
jikkostitwixxu skart sostanzjali u jistgħu 
jaffettwaw ħażin l-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ekosistemi 
marittimi kif ukoll il-vijabbiltà finanzjarja 
tas-sajd. Għandhom jiġu stabbili u 
implementati pjanijiet għar-riduzzjoni tal-
iskartar tal-istokkijiet immaniġġjati waqt l-
attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni 
jew minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, bl-
inkoraġġiment ta’ aktar selettività fit-
tagħmir tas-sajd.

Or. fr

Emenda 332
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut jikkostitwixxu 
skart sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-
isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll 

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut jikkostitwixxu 
skart sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-
isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll 
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il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. Għandu 
jiġi stabbilit u gradwalment implimentat 
obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha tal-
istokkijiet immaniġġjati waqt l-attivitajiet 
tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. Għandu 
jiġi stabbilit u gradwalment implimentat 
obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha tal-
istokkijiet immaniġġjati waqt l-attivitajiet 
tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni. Il-miżuri 
jittieħdu biex ikun jiżgurat li l-qabdiet 
mhux mixtieqa mħattin jintużaw u ma 
jkunux mormija mill-ġdid.

Or. en

Emenda 333
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut jikkostitwixxu 
skart sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-
isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll 
il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. Għandu 
jiġi stabbilit u gradwalment implimentat 
obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha tal-
istokkijiet immaniġġjati waqt l-attivitajiet 
tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex fejn 
ikun possibbli jitnaqqsu u jiġu eliminati l-
livelli għolja preżenti ta' qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-
qabdiet mhux mixtieqa u l-iskartar tal-ħut 
jikkostitwixxu skart sostanzjali u 
jaffettwaw ħażin l-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ekosistemi 
marittimi kif ukoll il-vijabbiltà finanzjarja 
tas-sajd. Għandu jiġi stabbilit u 
gradwalment implimentat obbligu ta' ħatt l-
art tal-qabdiet kollha tal-istokkijiet 
immaniġġjati waqt l-attivitajiet tas-sajd fl-
ilmijiet tal-Unjoni pass pass.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ir-riduzzjoni u jekk possibbli l-eliminazzjoni tal-iskartar u l-qabdiet mhux mixtieqa ta' 
speċijiet ta' ħut ikunu possibbli biss fuq bażi ta' każ każ u wara li jkunu nstabu soluzzjonijiet 
għall-kawżi taħtiena - għalhekk dan l-obbligu għandu jkunu wieħed pass pass, kif l-istess 
għandu jkun l-obbligu tal-ħatt tal-qabdiet kollha.
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Emenda 334
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut jikkostitwixxu 
skart sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-
isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll 
il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. Għandu 
jiġi stabbilit u gradwalment implimentat 
obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha tal-
istokkijiet immaniġġjati waqt l-attivitajiet 
tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u li nersqu lejn l-eliminazzjoni 
tal-livelli għolja preżenti ta' qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-
qabdiet mhux mixtieqa u l-iskartar tal-ħut 
jikkostitwixxu skart sostanzjali u 
jaffettwaw ħażin l-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ekosistemi 
marittimi kif ukoll il-vijabbiltà finanzjarja 
tas-sajd, għal raġunijiet kummerċjali li 
huma meħtieġa b’mod urġenti jeħtieġ li 
jkunu studjati bit-tir li jiġu eliminati. 
Għandu jiġi stabbilit u gradwalment 
implimentat obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet 
kollha tal-istokkijiet immaniġġjati waqt l-
attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni 
jew minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

Or. pt

Emenda 335
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut jikkostitwixxu 
skart sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-
isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll 
il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. Għandu 
jiġi stabbilit u gradwalment implimentat 

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
gradatament jitnaqqsu u jiġu eliminati l-
livelli għolja preżenti ta' qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-
qabdiet mhux mixtieqa u l-iskartar tal-ħut 
jikkostitwixxu skart sostanzjali u 
jaffettwaw ħażin l-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ekosistemi 
marittimi kif ukoll il-vijabbiltà finanzjarja 
tas-sajd. Għandu jiġi stabbilit u 
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obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha tal-
istokkijiet immaniġġjati waqt l-attivitajiet 
tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

gradwalment implimentat obbligu ta' ħatt l-
art tal-qabdiet kollha tal-istokkijiet 
immaniġġjati waqt l-attivitajiet tas-sajd fl-
ilmijiet tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-
sajd tal-Unjoni.

Or. it

Emenda 336
George Lyon

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut
jikkostitwixxu skart sostanzjali u 
jaffettwaw ħażin l-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ekosistemi 
marittimi kif ukoll il-vijabbiltà finanzjarja 
tas-sajd. Għandu jiġi stabbilit u 
gradwalment implimentat obbligu ta' ħatt l-
art tal-qabdiet kollha tal-istokkijiet 
immaniġġjati waqt l-attivitajiet tas-sajd fl-
ilmijiet tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-
sajd tal-Unjoni.

(18) Hemm bżonn ta' miżuri fattibbli u 
realisti  sabiex jitnaqqsu u jiġu eliminati l-
livelli għolja preżenti ta' qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut. B’xorti 
ħażina, il-leġiżlazzjoni preċedneti ta’ 
sikwit obbligat lis-sajjieda jarmu riżorsi 
ta’ valur. L-iskartar jikkostitwixxi skart 
sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-isfruttar 
sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u 
l-ekosistemi marittimi kif ukoll il-vijabbiltà 
finanzjarja tas-sajd. Għandu jiġi stabbilit u 
gradwalment implimentat obbligu ta' ħatt l-
art tal-qabdiet kollha tal-istokkijiet 
immaniġġjati waqt l-attivitajiet tas-sajd fl-
ilmijiet tal-Unjoni fuq bażi ta’ sajda 
b’sajda.

Or. en

Emenda 337
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex (18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
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jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut jikkostitwixxu 
skart sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-
isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll 
il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. Għandu 
jiġi stabbilit u gradwalment implimentat 
obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha tal-
istokkijiet immaniġġjati waqt l-attivitajiet 
tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

jitnaqqsu, fejn ikun possibbli, u jiġu 
eliminati l-livelli għolja preżenti ta' qabdiet 
mhux mixtieqa u l-iskartar tal-ħut. Fil-fatt, 
il-qabdiet mhux mixtieqa u l-iskartar tal-
ħut jikkostitwixxu skart sostanzjali u 
jaffettwaw ħażin l-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ekosistemi 
marittimi kif ukoll il-vijabbiltà finanzjarja 
tas-sajd. Għandu jiġi stabbilit u 
gradwalment implimentat obbligu ta' ħatt l-
art tal-qabdiet kollha tal-istokkijiet 
immaniġġjati waqt l-attivitajiet tas-sajd fl-
ilmijiet tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-
sajd tal-Unjoni.

Or. pt

Emenda 338
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut 
jikkostitwixxu skart sostanzjali u 
jaffettwaw ħażin l-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ekosistemi 
marittimi kif ukoll il-vijabbiltà finanzjarja 
tas-sajd. Għandu jiġi stabbilit u 
gradwalment implimentat obbligu ta' ħatt 
l-art tal-qabdiet kollha tal-istokkijiet 
immaniġġjati waqt l-attivitajiet tas-sajd fl-
ilmijiet tal-Unjoni jew minn bastimenti 
tas-sajd tal-Unjoni.

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu l-livelli għolja preżenti ta' qabdiet 
mhux mixtieqa u l-iskartar tal-ħut b’tekniki 
akbar u mtejbin ta’ evitar u minimazzjoni 
tal-ispeċijiet mhux mixtieqa. Dawn il-
prattiki jridu jkunu sostnuti minn 
inċentivi realistiċi fil-livelli kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Projbizzjoni fuq l-iskartar ma ssolvix l-problema tal-iskartar, li għandha bosta lati u hija 
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kwestjoni altament komplessa.  Il-għemil ta’ miżuri ta’ evitar u minimizzazzjoni sostnuti 
b’inċentivi b'mod speċifikatament preskritt jindirizza l-kwestjonijiet b'mod effikaċi.  Huwa 
biss wara li jsiru dawn il-miżuri li l-utilità ta’ projbizzjoni tal-iskartar għandha tkun 
eżaminata billi dawn il-miżuri jkunu prattikament eliminaw l-iskartar kollu.

Emenda 339
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut 
jikkostitwixxu skart sostanzjali u 
jaffettwaw ħażin l-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ekosistemi 
marittimi kif ukoll il-vijabbiltà finanzjarja
tas-sajd. Għandu jiġi stabbilit u 
gradwalment implimentat obbligu ta' ħatt 
l-art tal-qabdiet kollha tal-istokkijiet 
immaniġġjati waqt l-attivitajiet tas-sajd fl-
ilmijiet tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-
sajd tal-Unjoni.

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex
jitnaqqsu gradatament u jiġu eliminati l-
livelli għolja preżenti ta' qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut, u il-bażi ta’ 
analiżi sajda sajda u billi jitqiesu 
raġunijiet tekniċi, regolatorji u tas-suq, 
biex ikun mitigat l-impatt soċjo-
ekonomiku fuq is-settur tas-sajd u tkun 
żgurata s-sostenibilità fit-terminu t-twil 
billi tkun evitata l-adozzjoni ta' miżuri 
f'salt li jiddestabilizzaw is-settur. Għandu 
jiġi stabbilit obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet 
kollha tal-istokkijiet immaniġġjati waqt l-
attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni 
jew minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

Or. es

Emenda 340
Bastiaan Belder

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut jikkostitwixxu 

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati kemm jista’ jkun 
il-livelli għolja preżenti ta' qabdiet mhux 
mixtieqa ħalli jkun evitat l-iskartar tal-ħut. 
Fil-fatt, il-qabdiet mhux mixtieqa u l-
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skart sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-
isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll 
il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. Għandu 
jiġi stabbilit u gradwalment implimentat 
obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha tal-
istokkijiet immaniġġjati waqt l-attivitajiet 
tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

iskartar tal-ħut jikkostitwixxu skart 
sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-isfruttar 
sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u 
l-ekosistemi marittimi kif ukoll il-vijabbiltà 
finanzjarja tas-sajd. Għandu jiġi stabbilit u 
gradwalment implimentat obbligu għal 
azjendi tas-sajd ta’ speċijiet singoli ta' ħatt 
l-art tal-qabdiet kollha tal-istokkijiet 
immaniġġjati waqt l-attivitajiet tas-sajd fl-
ilmijiet tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-
sajd tal-Unjoni. Għal azjendi tas-sajd 
imħalltin li fihom l-eliminazzjoni ta’ 
qabdiet mhux mixtieq u l-
implementazzjoni ta’ obbligu ta’ ħatt tal-
qabdiet kollha ma huwiex possibbli, ir-
riduzzjoni progressiva tal-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar għandhom ikunu l-
objettiv.

Or. en

Emenda 341
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut jikkostitwixxu 
skart sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-
isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll 
il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. Għandu 
jiġi stabbilit u gradwalment implimentat 
obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha tal-
istokkijiet immaniġġjati waqt l-attivitajiet 
tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut jikkostitwixxu 
skart sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-
isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll 
il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. Għandu 
jiġi stabbilit u gradwalment implimentat 
obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha tal-
istokkijiet immaniġġjati waqt l-attivitajiet 
tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni. Għandha 
tingħata prijorità lill-miżuri u inċentivi ta’
żvilupp, promozzjoni u inkoraġġiment li 
għandhom il-mira li jkunu evitati l-
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qabdiet mhux mixtieqa fl-ewwel lok.

Or. en

Emenda 342
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut jikkostitwixxu 
skart sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-
isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll 
il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. Għandu 
jiġi stabbilit u gradwalment implimentat 
obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha tal-
istokkijiet immaniġġjati waqt l-attivitajiet 
tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut fl-ekosistemi marini kollha 
fejn dan ikun possibbli. Fil-fatt, f’għadd 
kunsiderevoli ta’ ambjenti marini, il-
qabdiet mhux mixtieqa u l-iskartar tal-ħut 
jikkostitwixxu skart sostanzjali u 
jaffettwaw ħażin l-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ekosistemi 
marittimi kif ukoll il-vijabbiltà finanzjarja 
tas-sajd. Għandu jiġi stabbilit u 
gradwalment implimentat obbligu ta' ħatt l-
art tal-qabdiet kollha tal-istokkijiet 
immaniġġjati waqt l-attivitajiet tas-sajd fl-
ilmijiet tal-Unjoni jew minn bastimenti tas-
sajd tal-Unjoni. L-implementazzjoni ta’ 
din il-miżura tkun ibbażata fuq studji 
xjentifiċi dokumentati, li jqisu l-
karatterstiċi partikolari taz-zoni Ewropej 
ta' sajd u l-eżami tar-raġunijiet għall-
iskartar, ħalli jkun żgurat l-użu ta' 
tagħmir tas-sajd xieraq f'kull każ.

Or. el

Emenda 343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 18
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut jikkostitwixxu 
skart sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-
isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll 
il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. Għandu 
jiġi stabbilit u gradwalment implimentat 
obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha tal-
istokkijiet immaniġġjati waqt l-attivitajiet 
tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut, billi jitqiesu l-karattersitiċi 
speċifiċi ta' kull sajda u billi jittieħdu l-
miżuri xierqa għar-riduzzjoni tagħhom 
fil-qafas tal-pjanijiet ta' ġestjoni. Fil-fatt, 
il-qabdiet mhux mixtieqa u l-iskartar tal-
ħut jikkostitwixxu skart sostanzjali u 
jaffettwaw ħażin l-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ekosistemi 
marittimi kif ukoll il-vijabbiltà finanzjarja 
tas-sajd. Trid titqies il-problema 
partikolari tar-riduzzjoni tal-iskartar fil-
azjendi tas-sajd imħalltin u fil-azjendi tas-
sajd li ma humiex ġestiti fuq il-bażi ta' 
sistema TAC, bħalma huma dawk fil-
Mediterran.

Or. es

Emenda 344
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu u jiġu eliminati l-livelli għolja 
preżenti ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut. Fil-fatt, il-qabdiet mhux 
mixtieqa u l-iskartar tal-ħut jikkostitwixxu 
skart sostanzjali u jaffettwaw ħażin l-
isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u l-ekosistemi marittimi kif ukoll 
il-vijabbiltà finanzjarja tas-sajd. Għandu 
jiġi stabbilit u gradwalment implimentat 
obbligu ta' ħatt l-art tal-qabdiet kollha tal-
istokkijiet immaniġġjati waqt l-attivitajiet 
tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni jew minn 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni.

(18) Hemm bżonn ta' miżuri sabiex 
jitnaqqsu b’mod sinifikattiv jitnaqqsu l-
livelli ta' qabdiet mhux mixtieqa u l-
iskartar tal-ħut, billi jitqiesu l-ispeċifitajiet 
ta’ kull sajda u fuq il-bażi tal-
valutazzjonijiet ta’ impatt magħmulin 
minn qabel ħalli jkunu analizzati l-kawżi 
tal-iskartar u l-impatt soċjo-ekonomiċi u 
ambjentali tal-miżuri proposti. Fil-fatt, il-
qabdiet mhux mixtieqa u l-iskartar tal-ħut 
jikkostitwixxu skart sostanzjali u jistgħu 
jaffettwaw ħażin l-isfruttar sostenibbli tar-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-ekosistemi 
marittimi kif ukoll il-vijabbiltà finanzjarja 
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tas-sajd. Għandhom jiġu stabbili u 
implementati pjanijiet għar-riduzzjoni tal-
iskartar tal-istokkijiet immaniġġjati waqt l-
attivitajiet tas-sajd fl-ilmijiet tal-Unjoni 
jew minn bastimenti tas-sajd tal-Unjoni, bl-
inkoraġġiment ta’ aktar selettività fit-
tagħmir tas-sajd.

Or. fr

Emenda 345
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18 a) Biex jinħolqu l-inċentivi għat-titjib 
tas-selettività tas-sajd, il-qabdiet 
permissibbli totali ma għandhomx 
jiżidedu b’mod li jkunu inklużi 
kwantitajiet li altrimenti jiġu skartati.

Or. en

Emenda 346
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18 a) L-obbligu tal-ħatt tal-qabdiet kollha 
tal-istokkijiet ġestiti għandu jiddaħħal fuq 
bażi ta’ sajda sajda. L-ispeċijiet b’rata 
għolja ta’ sopravvivenza la jkunu skartati 
jkunu eżenti minn dan ir-Regolament.

Or. en
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Emenda 347
Bastiaan Belder

Proposta għal regolament
Premessa 18a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18 a) Il-leġiżlazzjoni li qabel kienet 
tobbliga lis-sajjieda f’azjendi tas-sajd 
imħalltin jiskartaw parti mill-qabda 
għandha tinbidel. Ir-riċerka fuq ir-rati ta’ 
sopravvivenza tal-iskartati għandha ssir bi 
prijorità. L-inizjattivi għall-użu ta’ 
tagħmir aktar selettiv u innovattiv 
għandhom isiru possibbli b’modi 
leġiżlattivi u finanzjarji.

Or. en

Emenda 348
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Premessa 18b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18 b) Biex jinħolqu l-inċentivi għat-titjib 
tas-selettività tas-sajd, il-qabdiet 
permissibbli totali ma għandhomx 
jiżidedu b’mod li jkunu inklużi 
kwantitajiet li altrimenti jiġu skartati.

Or. en

Emenda 349
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 19
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-ħatt l-art ta' qabdiet mhux 
mixtieqa ma għandhomx jirriżultaw 
f'vantaġġi ekonomiċi sħaħ għall-operatur. 
Għall-ħatt l-art ta’ qabdiet ta’ ħut taħt id-
daqs ta’ referenza minimu għall-
konservazzjoni, id-destinazzjoni ta’ 
qabdiet bħal dawn għandha tkun limitata 
u teskludi l-bejgħ għall-konsum mill-
bniedem.

imħassar

Or. fr

Emenda 350
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-ħatt l-art ta' qabdiet mhux 
mixtieqa ma għandhomx jirriżultaw 
f'vantaġġi ekonomiċi sħaħ għall-operatur. 
Għall-ħatt l-art ta’ qabdiet ta’ ħut taħt id-
daqs ta’ referenza minimu għall-
konservazzjoni, id-destinazzjoni ta’ 
qabdiet bħal dawn għandha tkun limitata 
u teskludi l-bejgħ għall-konsum mill-
bniedem.

imħassar

Or. fr

Emenda 351
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-ħatt l-art ta' qabdiet mhux imħassar
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mixtieqa ma għandhomx jirriżultaw 
f'vantaġġi ekonomiċi sħaħ għall-operatur. 
Għall-ħatt l-art ta’ qabdiet ta’ ħut taħt id-
daqs ta’ referenza minimu għall-
konservazzjoni, id-destinazzjoni ta’ 
qabdiet bħal dawn għandha tkun limitata 
u teskludi l-bejgħ għall-konsum mill-
bniedem.

Or. fr

Emenda 352
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-ħatt l-art ta' qabdiet mhux mixtieqa 
ma għandhomx jirriżultaw f'vantaġġi 
ekonomiċi sħaħ għall-operatur. Għall-ħatt 
l-art ta’ qabdiet ta’ ħut taħt id-daqs ta’ 
referenza minimu għall-konservazzjoni, 
id-destinazzjoni ta’ qabdiet bħal dawn 
għandha tkun limitata u teskludi l-bejgħ 
għall-konsum mill-bniedem.

(19) Il-ħatt l-art ta' qabdiet mhux mixtieqa 
ma għandhomx jirriżultaw f'vantaġġi jew 
żvantaġġi ekonomiċi sħaħ għall-operatur.

Or. nl

Emenda 353
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-ħatt l-art ta' qabdiet mhux mixtieqa 
ma għandhomx jirriżultaw f'vantaġġi 
ekonomiċi sħaħ għall-operatur. Għall-ħatt 
l-art ta’ qabdiet ta’ ħut taħt id-daqs ta’ 
referenza minimu għall-konservazzjoni, id-
destinazzjoni ta’ qabdiet bħal dawn 

(19) Il-ħatt l-art ta' qabdiet mhux mixtieqa 
ma għandhomx jirriżultaw f'vantaġġi 
ekonomiċi sħaħ għall-operatur. Għall-ħatt 
l-art ta’ qabdiet ta’ ħut taħt id-daqs ta’ 
referenza minimu għall-konservazzjoni, id-
destinazzjoni ta’ qabdiet bħal dawn 
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għandha tkun limitata u teskludi l-bejgħ 
għall-konsum mill-bniedem.

għandha tkun ikkontrollata u teskludi l-
bejgħ għall-konsum mill-bniedem.

Or. pt

Emenda 354
Guido Milana

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-ħatt l-art ta' qabdiet mhux mixtieqa 
ma għandhomx jirriżultaw f'vantaġġi 
ekonomiċi sħaħ għall-operatur. Għall-ħatt 
l-art ta’ qabdiet ta’ ħut taħt id-daqs ta’ 
referenza minimu għall-konservazzjoni, id-
destinazzjoni ta’ qabdiet bħal dawn 
għandha tkun limitata u teskludi l-bejgħ 
għall-konsum mill-bniedem.

(19) Il-ħatt l-art ta' qabdiet mhux mixtieqa 
ma għandhomx jirriżultaw f'vantaġġi 
ekonomiċi sħaħ għall-operatur. Għall-ħatt 
l-art ta’ qabdiet ta’ ħut taħt id-daqs ta’ 
referenza minimu għall-konservazzjoni, id-
destinazzjoni ta’ qabdiet bħal dawn 
għandha tkun limitata u teskludi l-bejgħ 
għall-konsum mill-bniedem jew xort’ oħra.

Or. it

Emenda 355
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Il-ħatt l-art ta' qabdiet mhux mixtieqa 
ma għandhomx jirriżultaw f'vantaġġi 
ekonomiċi sħaħ għall-operatur. Għall-ħatt 
l-art ta’ qabdiet ta’ ħut taħt id-daqs ta’ 
referenza minimu għall-konservazzjoni, id-
destinazzjoni ta’ qabdiet bħal dawn 
għandha tkun limitata u teskludi l-bejgħ 
għall-konsum mill-bniedem.

(19) Il-ħatt l-art ta' qabdiet mhux mixtieqa 
ma għandhomx jirriżultaw f'vantaġġi 
ekonomiċi sħaħ għall-operatur. Għall-ħatt 
l-art ta’ qabdiet ta’ ħut taħt id-daqs ta’ 
referenza minimu għall-konservazzjoni, id-
destinazzjoni ta’ qabdiet bħal dawn 
għandha tkun limitata għad-distribuzzjoni 
libera tal-prodotti mħatta għal skopijiet 
ta’ benefiċenza jew karitatevoli jew għall-
konsumazzjoni mhux mill-bniedem. 

Or. pt
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Emenda 356
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għall-ġid tal-konservazzjoni tal-
istokkijiet għandhom jiġu applikati 
għanijiet ċari fir-rigward ta' ċerti miżuri 
tekniċi.

(20) Għall-ġid tal-konservazzjoni tal-
istokkijiet għandhom jiġu applikati 
għanijiet ċari fir-rigward ta' ċerti miżuri 
tekniċi, u l-iskali tal-governanza 
għandhom isiru apposta għar-rekwiżiti 
tal-ġestjoni.

Or. fr

Emenda 357
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għall-ġid tal-konservazzjoni tal-
istokkijiet għandhom jiġu applikati 
għanijiet ċari fir-rigward ta' ċerti miżuri 
tekniċi.

(20) Għall-ġid tal-konservazzjoni tal-
istokkijiet u l-adattabilità tal-flotot u s-
sajd għandhom jiġu applikati għanijiet ċari 
fir-rigward ta' ċerti miżuri tekniċi.

Or. pt

Emenda 358
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għall-ġid tal-konservazzjoni tal-
istokkijiet għandhom jiġu applikati 

(20) Għall-ġid tal-konservazzjoni tal-
istokkijiet għandhom jiġu applikati 



AM\901580MT.doc 79/170 PE489.437v01-00

MT

għanijiet ċari fir-rigward ta' ċerti miżuri 
tekniċi.

għanijiet ċari fir-rigward ta' ċerti miżuri 
tekniċi u l-livelli tal-governanza 
għandhom jiġu addattati għar-rekwiżiti 
tal-ġestjoni.

Or. es

Emenda 359
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, 
għandhom jiġu żgurati rati ta' sfruttar li 
jagħtu rendiment massimu sostenibbli billi 
jiġu stabbiliti limiti ta' qbid u/jew tal-isforz 
tas-sajd.

(21) Għal stokkijiet soġġetti għal TAC u 
għal reġim ta' kwota jew sforza  li 
għalihom ma ġie stabbilit l-ebda pjan 
multiannwali, għandhom jiġu żgurati rati 
ta' sfruttar li jagħtu rendiment massimu 
sostenibbli billi jiġu stabbiliti limiti ta' qbid 
u/jew tal-isforz tas-sajd, billi jitressqu għal 
kull sajda xenarji progressivi msejsin fuq 
data ċara, kondiviża u xjentifika.

Or. fr

Emenda 360
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, 
għandhom jiġu żgurati rati ta' sfruttar li 
jagħtu rendiment massimu sostenibbli billi 
jiġu stabbiliti limiti ta' qbid u/jew tal-isforz 
tas-sajd.

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, 
għandhom jiġu żgurati rati ta' sfruttar li 
jkun qrib ta’ rendiment massimu 
sostenibbli billi jiġu stabbiliti limiti ta' qbid 
u/jew tal-isforz tas-sajd.

Or. es
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Emenda 361
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, 
għandhom jiġu żgurati rati ta' sfruttar li 
jagħtu rendiment massimu sostenibbli billi 
jiġu stabbiliti limiti ta' qbid u/jew tal-isforz 
tas-sajd.

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, 
għandhom jiġu żgurati rati ta' sfruttar li 
jagħtu rendiment massimu sostenibbli billi 
jiġu stabbiliti limiti ta' qbid u/jew tal-isforz 
tas-sajd fejn ikun neċessarju.

Or. pt

Emenda 362
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, 
għandhom jiġu żgurati rati ta' sfruttar li 
jagħtu rendiment massimu sostenibbli billi 
jiġu stabbiliti limiti ta' qbid u/jew tal-
isforz tas-sajd.

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, 
għandhom jiġu żgurati rati ta' sfruttar li 
jagħtu rendiment massimu sostenibbli billi 
jkunu proposti xenarji progressivi għal 
kull sajda msejsin fuq data ċara, 
kondiviża u xjentifika.

Or. es

Emenda 363
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Premessa 21
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, 
għandhom jiġu żgurati rati ta' sfruttar li 
jagħtu rendiment massimu sostenibbli billi 
jiġu stabbiliti limiti ta' qbid u/jew tal-isforz 
tas-sajd.

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, 
għandhom jiġu żgurati rati ta' sfruttar li 
jagħtu rendiment massimu sostenibbli billi 
jiġu stabbiliti limiti ta' qbid u/jew tal-isforz 
tas-sajd. Jekk ma jkunx hemm biżżejjed 
data disponibbli, il-azjendi tas-sajd 
għandhom ikunu ġġestiti bl-użu ta’ 
standards analogi.

Or. pt

Emenda 364
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, 
għandhom jiġu żgurati rati ta' sfruttar li 
jagħtu rendiment massimu sostenibbli billi 
jiġu stabbiliti limiti ta' qbid u/jew tal-isforz 
tas-sajd.

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, 
għandhom jiġu żgurati rati ta' sfruttar li 
jagħtu rendiment massimu sostenibbli billi 
jiġu stabbiliti u applikati miżuri ta’ 
konservazzjoni teknika.

Or. en

Emenda 365
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, 
għandhom jiġu żgurati rati ta' sfruttar li 
jagħtu rendiment massimu sostenibbli billi 

(21) Għal stokkijiet li jistgħu jiġu 
kummerċjalizzati li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, 
għandhom jiġu żgurati rati ta' sfruttar li 
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jiġu stabbiliti limiti ta' qbid u/jew tal-
isforz tas-sajd.

jagħtu rendiment massimu sostenibbli billi 
jkun hemm ir-rakkomandazzjoni ta’ 
skemi progressivi msejsin fuq evidenza 
xjentifika soda.

Or. el

Emenda 366
George Lyon

Proposta għal regolament
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, 
għandhom jiġu żgurati rati ta' sfruttar li 
jagħtu rendiment massimu sostenibbli billi 
jiġu stabbiliti limiti ta' qbid u/jew tal-isforz 
tas-sajd.

(21) Għal stokkijiet li għalihom ma ġie 
stabbilit l-ebda pjan multiannwali, fejn 
ikun possibbli għandhom jiġu żgurati rati 
ta' sfruttar li jagħtu rendiment massimu 
sostenibbli billi jiġu stabbiliti limiti ta' qbid 
u/jew tal-isforz tas-sajd.

Or. en

Emenda 367
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Il-Politika Komuni tas-Sajd 
għandha tiżgura li l-objettivi definiti 
b’mod komuni jinkisbu mill-flotot kollha 
u s-sajd kollu tal-Unjoni. Biex jinkisbu 
dawn il-miri skont it-termini tal-
leġiżlazzjoni l-ġdida se jkun neċessarju, 
f’sitwazzjonijiet fejn l-adattament ikun 
partikolarment diffiċli, li jkun 
dispożizzjonijiet għall-perijodi tranżitorji 
ta’ aġġustamnet, bl-iskop li jkun hemm 
sajd sostenibbli.
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Or. it

Emenda 368
Guido Milana

Proposta għal regolament
Premessa 21b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21b) L-Unjoni għandha żżid l-intensità 
tal-isforzi tagħha biex tikseb 
kooperazzjoni internazzjonali u ġestjoni 
tal-istokkijiet effikaċi fl-ibħra li 
jikkonfinaw kemm mal-Istati Membri tal-
UE kemm ma’ pajjiżi terzi, billi tiddisponi 
għall-ħolqien, fejn ikun xieraq, ta’ 
organizzazzjonijiet reġjonali ta’ ġestjoni 
tas-sajd għal tali zoni.

Or. it

Emenda 369
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Minħabba l-qagħda ekonomika 
prekarja tal-industrija tas-sajd u d-
dipendenza ta' ċerti komunitajiet kostali 
fuq l-attivitajiet tas-sajd, huwa neċessarju li 
tiġi żgurata l-istabbiltà relattiva tal-
attivitajiet tas-sajd permezz tal-allokazzjoni 
tal-opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati 
Membri, fuq il-bażi ta' sehem prevedibbli 
ta' stokkijiet għal kull Stat Membru.

(22) Minħabba l-qagħda ekonomika 
prekarja tal-industrija tas-sajd u d-
dipendenza ta' ċerti komunitajiet kostali 
fuq l-attivitajiet tas-sajd, huwa neċessarju li 
tiġi żgurata l-istabbiltà relattiva tal-
attivitajiet tas-sajd permezz tal-allokazzjoni 
tal-opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati 
Membri, fuq il-bażi ta' sehem prevedibbli 
ta' stokkijiet għal kull Stat Membru. Dan 
ifisser ukoll li kull tnaqqis fl-
opportunitajiet ta’ sajd għandhom isiru 
gradatament ħalli jkun assorbit u 
kkumpensat mal-mogħdija taż-żmien.



PE489.437v01-00 84/170 AM\901580MT.doc

MT

Or. fr

Emenda 370
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Minħabba l-qagħda ekonomika 
prekarja tal-industrija tas-sajd u d-
dipendenza ta' ċerti komunitajiet kostali 
fuq l-attivitajiet tas-sajd, huwa neċessarju li 
tiġi żgurata l-istabbiltà relattiva tal-
attivitajiet tas-sajd permezz tal-allokazzjoni 
tal-opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati 
Membri, fuq il-bażi ta' sehem prevedibbli 
ta' stokkijiet għal kull Stat Membru.

(22) Minħabba l-qagħda ekonomika 
prekarja ta' parti tal-industrija tas-sajd u d-
dipendenza ta' ċerti komunitajiet kostali 
fuq l-attivitajiet tas-sajd, huwa neċessarju li 
tiġi żgurata l-istabbiltà relattiva tal-
attivitajiet tas-sajd permezz tal-allokazzjoni 
tal-opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati 
Membri, fuq il-bażi ta' sehem prevedibbli 
ta' stokkijiet għal kull Stat Membru.

Or. fr

Emenda 371
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Minħabba l-qagħda ekonomika 
prekarja tal-industrija tas-sajd u d-
dipendenza ta' ċerti komunitajiet kostali 
fuq l-attivitajiet tas-sajd, huwa neċessarju 
li tiġi żgurata l-istabbiltà relattiva tal-
attivitajiet tas-sajd permezz tal-
allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd 
bejn l-Istati Membri, fuq il-bażi ta' sehem 
prevedibbli ta' stokkijiet għal kull Stat 
Membru.

(22) Minħabba l-qagħda ekonomika 
prekarja tal-industrija tas-sajd u d-
dipendenza ta' ċerti komunitajiet kostali 
fuq l-attivitajiet tas-sajd, u l-fatt li l-
prinċipju tal-istabilità relattiva kkawża 
diskrepanza sinifikattiva bejn il-kwoti 
allokati lill-Istati Membri u l-ħtiġiet u l-
użi tabilħaqq tal-flotot tagħhom, b'mod li 
l-allokazzjoni tas-sajd mhux xieraq 
bħalissa, u dan ma jagħti l-ebda garanzija 
li l-jeddijiet tas-sajd għadhom jappartjenu 
lill-komunitajiet korrespondenti ta’ mal-
kosta, huwa neċessarju li jkun abolit il-
prinċipju tal-istabilità relattiva billi dan 
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tilef it-tifsir oriġinali tiegħu u ma 
għandux jirbaħ fuq id-dispożizzjonijiet 
tat-Trattati, ħalli jkun evitat li ssir ħsara 
lill-Istati Membri li qed issir 
diskriminazzjoni kontra tagħhom bl-
applikazzjoni ta’ dan il-prinċipju. 

Or. es

Emenda 372
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Minħabba l-qagħda ekonomika 
prekarja tal-industrija tas-sajd u d-
dipendenza ta' ċerti komunitajiet kostali 
fuq l-attivitajiet tas-sajd, huwa neċessarju li 
tiġi żgurata l-istabbiltà relattiva tal-
attivitajiet tas-sajd permezz tal-allokazzjoni 
tal-opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati 
Membri, fuq il-bażi ta' sehem prevedibbli 
ta' stokkijiet għal kull Stat Membru.

(22) Minħabba l-qagħda ekonomika 
prekarja tal-industrija tas-sajd u d-
dipendenza ta' ċerti komunitajiet kostali 
fuq l-attivitajiet tas-sajd, huwa neċessarju li 
tiġi żgurata l-istabbiltà relattiva tal-
attivitajiet tas-sajd permezz tal-allokazzjoni 
tal-opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati 
Membri, fuq il-bażi ta' sehem prevedibbli 
ta' stokkijiet għal kull Stat Membru, billi 
titqies l-ottemperanza tagħhom mad-
dispożizzjonijiet tal-Politika Komuni tas-
Sajd.

Or. en

Emenda 373
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Minħabba l-qagħda ekonomika 
prekarja tal-industrija tas-sajd u d-
dipendenza ta' ċerti komunitajiet kostali 
fuq l-attivitajiet tas-sajd, huwa neċessarju li 

(22) Minħabba l-qagħda ekonomika 
prekarja tal-industrija tas-sajd u d-
dipendenza ta' ċerti komunitajiet kostali 
fuq l-attivitajiet tas-sajd, huwa neċessarju li 
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tiġi żgurata l-istabbiltà relattiva tal-
attivitajiet tas-sajd permezz tal-allokazzjoni 
tal-opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati 
Membri, fuq il-bażi ta' sehem prevedibbli 
ta' stokkijiet għal kull Stat Membru.

tiġi żgurata l-istabbiltà relattiva tal-
attivitajiet tas-sajd permezz tal-allokazzjoni 
tal-opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati 
Membri, fuq il-bażi ta' sehem prevedibbli 
ta' stokkijiet għal kull Stat Membru u billi 
jitqiesu l-konsegwenzi soċjali u ekonomiċi 
possibbli.

Or. el

Emenda 374
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Tali stabbiltà relattiva tal-attivitajiet 
tas-sajd, minħabba s-sitwazzjoni bijoloġika 
temporanja tal-istokkijiet, għandha tħares 
il-ħtiġijiet partikolari ta' reġjuni fejn il-
komunitajiet lokali jiddependu b'mod 
partikolari fuq is-sajd u l-attivitajiet relatati 
kif deċiż mill-Kunsill fir-Riżoluzzjoni 
tiegħu tat-3 ta’ Novembru 1976, dwar ċerti 
aspetti esterni tal-ħolqien ta' zona tas-sajd 
ta' 200 mil fil-Komunità b'effett mill-
1 ta’ Jannar 1977, u b'mod partikolari l-
Anness VII tagħha. Għalhekk, huwa f'dan 
is-sens li għandu jinftiehem il-kunċett ta' 
stabbiltà relattiva fil-mira.

(23) Tali stabbiltà relattiva tal-attivitajiet 
tas-sajd, minħabba s-sitwazzjoni bijoloġika 
temporanja tal-istokkijiet, għandha tħares 
il-ħtiġijiet partikolari ta' reġjuni fejn il-
komunitajiet lokali jiddependu b'mod 
partikolari fuq is-sajd u l-attivitajiet 
relatati, b’enfasi partikolari fuq ir-reġjuni 
li jinsabu l-aktar ’il barra,  kif deċiż mill-
Kunsill fir-Riżoluzzjoni tiegħu tat-
3 ta’ Novembru 1976, dwar ċerti aspetti 
esterni tal-ħolqien ta' zona tas-sajd ta' 
200 mil fil-Komunità b'effett mill-
1 ta’ Jannar 1977, u b'mod partikolari l-
Anness VII tagħha. Għalhekk, huwa f'dan 
is-sens li għandu jinftiehem il-kunċett ta' 
stabbiltà relattiva fil-mira.

Or. pt

Emenda 375
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 24
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-Istati Membri għandhom ikunu 
f'pożizzjoni li jippreżentaw talbiet 
issostanzjati lill-Kummissjoni sabiex 
ifasslu miżuri skont il-Politika Komuni tas-
Sajd għall-miżuri identifikati mill-Istati 
Membri bħala neċessarji sabiex 
jikkonformaw mal-obbligi fir-rigward taz-
zoni Speċjali ta' Protezzjoni skont l-
Artikolu 4 tad-Direttiva tal-
Kunsill 2009/147/KE tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi iz-
zoni Speċjali ta' Konservazzjoni skont l-
Artikolu 6 tad-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u z-zoni 
protetti tal-baħar skont l-Artikolu 13(4) 
tad-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 
għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija Marina).

(24) L-Istati Membri għandhom ikunu 
f'pożizzjoni li jippreżentaw talbiet 
issostanzjati lill-Kummissjoni sabiex 
ifasslu miżuri skont il-Politika Komuni tas-
Sajd għall-miżuri identifikati mill-Istati 
Membri bħala neċessarji sabiex 
jikkonformaw mal-obbligi fir-rigward taz-
zoni Speċjali ta' Protezzjoni, b’mod 
partikolari z-zoni bijoġeografikament 
sensittivi, skont l-Artikolu 4 tad-Direttiva 
tal-Kunsill 2009/147/KE tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi iz-
zoni Speċjali ta' Konservazzjoni skont l-
Artikolu 6 tad-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u z-zoni 
protetti tal-baħar skont l-Artikolu 13(4) 
tad-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 
għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija Marina).

Or. pt

Emenda 376
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) L-Istati Membri għandhom ikunu 
f'pożizzjoni li jippreżentaw talbiet 
issostanzjati lill-Kummissjoni sabiex 
ifasslu miżuri skont il-Politika Komuni tas-
Sajd għall-miżuri identifikati mill-Istati 
Membri bħala neċessarji sabiex 
jikkonformaw mal-obbligi fir-rigward taz-

(24) L-Istati Membri għandhom ikunu 
f'pożizzjoni li jippreżentaw talbiet 
issostanzjati lill-Kummissjoni sabiex 
ifasslu miżuri skont il-Politika Komuni tas-
Sajd għall-miżuri identifikati mill-Istati 
Membri bħala neċessarji sabiex 
jikkonformaw mal-obbligi fir-rigward taz-
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zoni Speċjali ta' Protezzjoni skont l-
Artikolu 4 tad-Direttiva tal-
Kunsill 2009/147/KE tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi iz-
zoni Speċjali ta' Konservazzjoni skont l-
Artikolu 6 tad-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u z-zoni 
protetti tal-baħar skont l-Artikolu 13(4) 
tad-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 
għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija Marina).

zoni Speċjali ta' Protezzjoni skont l-
Artikolu 4 tad-Direttiva tal-
Kunsill 2009/147/KE tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-
konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi iz-
zoni Speċjali ta' Konservazzjoni skont l-
Artikolu 6 tad-Direttiva tal-
Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 
dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali 
u tal-fawna u l-flora selvaġġa u z-zoni 
protetti tal-baħar skont l-Artikolu 13(4) 
tad-Direttiva 2008/56/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
17 ta' Ġunju 2008 li tistabbilixxi Qafas 
għal Azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-
Politika tal-Ambjent Marin (Direttiva 
Kwadru dwar l-Istrateġija Marina). Il-
ħolqien ta’ ‘Netwerk ta’ Zoni Marini 
Protetti’ se jkun propost f’livell Ewropew 
għall-adozzjoni fuq il-bażi tal-intensità 
tal-isforz tas-sajd u l-vulnerabilità tal-
ispeċijiet ikkunsidrati, kif ukoll il-
konsistenza tal-utenti differenti tal-
ambjent marin.

Or. es

Emenda 377
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi 
tadotta miżuri temporanji f'każ ta' theddida 
serja, li tkun teħtieġ azzjoni immedjata, 
għall-konservazzjoni ta' riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar jew għall-ekosistema tal-baħar li 
tirriżulta minn attivitajiet tas-sajd.

(25) Il-Kummissjoni, wara li kkonsultat il-
Kunsill Konsultattivi kkonċernati u lill-
Istati Membri kkonċernati, għandha tkun 
kapaċi tadotta miżuri temporanji f'każ ta' 
theddida serja, li tkun teħtieġ azzjoni 
immedjata, għall-konservazzjoni ta' riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar jew għall-ekosistema 
tal-baħar li tirriżulta minn attivitajiet tas-
sajd.

Or. fr
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Emenda 378
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi 
tadotta miżuri temporanji f'każ ta' theddida 
serja, li tkun teħtieġ azzjoni immedjata, 
għall-konservazzjoni ta' riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar jew għall-ekosistema tal-baħar li 
tirriżulta minn attivitajiet tas-sajd.

(25) Il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi 
tadotta miżuri temporanji fuq bażijiet 
xjentifikament sodi u tqis l-opinjoni tal-
partijiet interessati, speċjalment il-Kunsill 
Konsultattivi, f'każ ta' theddida serja, li 
tkun teħtieġ azzjoni immedjata, għall-
konservazzjoni ta' riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar jew għall-ekosistema tal-baħar li 
tirriżulta minn attivitajiet tas-sajd.

Or. pt

Emenda 379
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi 
tadotta miżuri temporanji f'każ ta' theddida 
serja, li tkun teħtieġ azzjoni immedjata, 
għall-konservazzjoni ta' riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar jew għall-ekosistema tal-baħar li 
tirriżulta minn attivitajiet tas-sajd.

(25) Il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi 
tadotta miżuri temporanji f'każ ta' theddida 
serja, li tkun teħtieġ azzjoni immedjata, 
għall-konservazzjoni ta' riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar jew għall-ekosistema tal-baħar li 
tirriżulta minn attivitajiet ta’ sajd eċċessiv, 
l-impatt ta’ ċerti proġetti urbani fuq l-
ambjent marin, u t-tniġġis u l-effetti tal-
klima. Jekk kemm-il darba tkun sospiża 
jew mitluqa l-attività tas-sajd bħala 
riżultat ta’ waħda jew aktar minn dawn il-
miżuri temporanji, għandu jkun hemm 
pjanijiet soċjali li jikkumpensaw lill-
operaturi jew iħeġġuhom jissoktaw, bħala 
miżura ta’ prijorità, fil-proċess kollu ta' 
produzzjoni fis-settur tas-sajd.
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Or. es

Emenda 380
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi 
tadotta miżuri temporanji f'każ ta' theddida 
serja, li tkun teħtieġ azzjoni immedjata, 
għall-konservazzjoni ta' riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar jew għall-ekosistema tal-baħar li 
tirriżulta minn attivitajiet tas-sajd.

(25) Il-Kummissjoni għandha tkun kapaċi 
tadotta miżuri temporanji f'każ ta' theddida 
serja, li tkun teħtieġ azzjoni immedjata, 
għall-konservazzjoni ta' riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar jew għall-ekosistema tal-baħar li 
tirriżulta minn attivitajiet tas-sajd. Dawn il-
miżuri għandhom jiġu stabbiliti fi 
skadenzi definiti u għandhom ikunu 
operattivi għal perijodu fiss ta’ żmien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Inlinja mad-dispożizzjonijiet eżistenti.

Emenda 381
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25 a) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jadottaw miżuri temporanji f'każ 
ta' theddida serja, li tkun teħtieġ azzjoni 
immedjata, għall-konservazzjoni ta' 
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar jew għall-
ekosistema tal-baħar li tirriżulta minn 
attivitajiet tas-sajd.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri huma eqreb lejn l-azjendi tas-sajd involuti u għalhekk jistgħu jirreaġixxu 
aktar malajr.  Iċ-ċaqliq lejn id-deċentralizzazzjoni għandu għalhekk jagħti s-setgħa lill-Istati 
Membri meta tkun meħtieġa l-azzjoni immedjata.

Emenda 382
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jadottaw miżuri ta' konservazzjoni u 
miżuri tekniċi għall-implimentazzjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd sabiex 
jippermettu l-politika tindirizza aħjar ir-
realtajiet u l-ispeċifiċitajiet ta' setturi tas-
sajd individwali u biex iżidu l-osservanza 
tal-politika.

(26) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jadottaw miżuri ta' konservazzjoni u 
miżuri tekniċi għall-implimentazzjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd sabiex 
jippermettu l-politika tindirizza aħjar ir-
realtajiet u l-ispeċifiċitajiet ta’ varji baċiri 
tal-baħar u  ta' setturi tas-sajd individwali 
u biex iżidu l-osservanza tal-politika.

Or. fr

Emenda 383
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jadottaw miżuri ta' konservazzjoni u 
miżuri tekniċi għall-implimentazzjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd sabiex 
jippermettu l-politika tindirizza aħjar ir-
realtajiet u l-ispeċifiċitajiet ta' setturi tas-
sajd individwali u biex iżidu l-osservanza 
tal-politika.

(26) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jadottaw, b’konsultazzjoni mal-
operaturi fl-industrija u x-xjenzati, 
miżuri ta' konservazzjoni u miżuri tekniċi 
għall-implimentazzjoni tal-Politika 
Komuni tas-Sajd sabiex jippermettu l-
politika tindirizza aħjar ir-realtajiet u l-
ispeċifiċitajiet ta' setturi tas-sajd 
individwali u biex iżidu l-osservanza tal-
politika.
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Or. fr

Emenda 384
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jadottaw miżuri ta' konservazzjoni u 
miżuri tekniċi għall-implimentazzjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd sabiex 
jippermettu l-politika tindirizza aħjar ir-
realtajiet u l-ispeċifiċitajiet ta' setturi tas-
sajd individwali u biex iżidu l-osservanza 
tal-politika.

(26) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jadottaw miżuri ta' konservazzjoni u 
miżuri tekniċi għall-implimentazzjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd sabiex 
jippermettu l-politika tindirizza aħjar ir-
realtajiet u l-ispeċifiċitajiet ta' setturi tas-
sajd individwali u biex iżidu l-osservanza 
tal-politika, bi tħaddim tal-prinċipju tal-
ġestjoni lokali.

Or. pt

Emenda 385
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jadottaw miżuri ta' konservazzjoni 
u miżuri tekniċi għall-implimentazzjoni
tal-Politika Komuni tas-Sajd sabiex 
jippermettu l-politika tindirizza aħjar ir-
realtajiet u l-ispeċifiċitajiet ta' setturi tas-
sajd individwali u biex iżidu l-osservanza 
tal-politika.

(26) Il-ġestjoni tal-Politika Komuni tas-
Sajd għandha tkun aktar effikaċi 
f’kuntest reġjonalizzat, imma f’ebda 
ċirkostanza ma għandu dan iwassal għar-
renazzjonalizzazzjoni tal-politiki. Għal 
dan il-fini, u skont it-termini tal-Artikolu 
19(3) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 
2009/937/UE li tadotta r-Regoli ta’ 
Proċedura tal-Kunsill, il-gruppi ta’ ħidma 
dwar l-azjendi tas-sajd reġjonalizzati 
jitwaqqfu li, fuq il-bażi ta’ rapporti 
kkompilati mill-Kunsill Konsultattivi, 
jiġġestixxu l-attività tas-sajd għal zoni 
speċifiċi permezz ta’ azzjoni isħaħ mill-
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Istati Membri involuti fis-sajd għal kull 
zona jew kull popolazzjoni ta' ħut.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Premessa adattat ħalli tqis il-ħolqien ta’ Kapitolu ġdid fit-Titolu III li jkun jimmira għall-
adattament tal-PKS għar-reġjonalizzazzjoni tabilħaqq.

Emenda 386
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jadottaw miżuri ta' konservazzjoni u 
miżuri tekniċi għall-implimentazzjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd sabiex 
jippermettu l-politika tindirizza aħjar ir-
realtajiet u l-ispeċifiċitajiet ta' setturi tas-
sajd individwali u biex iżidu l-osservanza 
tal-politika.

(26) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jadottaw, b’kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Kunsill Konsultattivi,  miżuri ta' 
konservazzjoni u miżuri tekniċi għall-
implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-
Sajd sabiex jippermettu l-politika tindirizza 
aħjar ir-realtajiet u l-ispeċifiċitajiet ta' 
setturi tas-sajd individwali u biex iżidu l-
osservanza tal-politika.

Or. fr

Emenda 387
Bastiaan Belder

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jadottaw miżuri ta' konservazzjoni u 
miżuri tekniċi għall-implimentazzjoni tal-
Politika Komuni tas-Sajd sabiex
jippermettu l-politika tindirizza aħjar ir-
realtajiet u l-ispeċifiċitajiet ta' setturi tas-

(26) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jadottaw, wara li jkunu qiesu 
debitament il-veduti tal-Kunsill 
Konsultattivi u l-partijiet interessati 
relevanti,  miżuri ta' konservazzjoni u 
miżuri tekniċi għall-implimentazzjoni tal-
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sajd individwali u biex iżidu l-osservanza 
tal-politika.

Politika Komuni tas-Sajd sabiex 
jippermettu l-politika tindirizza aħjar ir-
realtajiet u l-ispeċifiċitajiet ta' setturi tas-
sajd individwali u biex iżidu l-osservanza 
tal-politika.

Or. en

Emenda 388
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-Istati Membri għandhom ikunu 
kapaċi jadottaw miżuri ta' konservazzjoni 
u miżuri tekniċi għall-implimentazzjoni 
tal-Politika Komuni tas-Sajd sabiex 
jippermettu l-politika tindirizza aħjar ir-
realtajiet u l-ispeċifiċitajiet ta' setturi tas-
sajd individwali u biex iżidu l-osservanza 
tal-politika.

(26) L-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli għall-adozzjoni ta’ miżuri ta' 
konservazzjoni u miżuri tekniċi għall-
implimentazzjoni tal-Politika Komuni tas-
Sajd sabiex jippermettu l-politika tindirizza 
aħjar ir-realtajiet u l-ispeċifiċitajiet ta' 
setturi tas-sajd individwali u biex iżidu l-
osservanza tal-politika.

Or. en

Emenda 389
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26 a) L-Istati Membri għandhom 
jitħeġġu jikkooperaw ma’ xulxin fuq bażi 
reġjonali.

Or. en
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Emenda 390
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 26a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26a) Ir-risposta f’termini ta’ 
reġjonalizzazzjoni tinsab fil-governanza t-
tajba u fl-adattament tar-regoli għall-
karatteristiċi speċifiċi ta’ kull azjenda tas-
sajd u zona ta’ baħar, u għandhom jiġu 
ddelegati poteri estizi lill-Istati Membri fil-
qasam tar-reġjonalizzazzjoni tas-sajd, 
skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, li 
jippermetti li s-settur ikun involut u li s-
sinerġiji jkunu maħluqin; l-objettivi tal-
Politika Komuni tas-Sajd jistgħu jinkisbu 
fuq skala akbar biss jekk ikun hemm 
involviment akbar mis-settur u mill-
partijiet interessati fir-redazzjoni tal-
miżuri.

Or. pt

Emenda 391
João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Fiz-zona ta' 12-il mil nawtiku 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jitħallew jadottaw miżuri ta' 
konservazzjoni u ġestjoni applikabbli 
għall-bastimenti tas-sajd kollha tal-Unjoni, 
bil-kundizzjoni li, fejn tali miżuri 
japplikaw għal bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni minn Stati Membri oħra, il-miżuri 
adottati ma jkunux diskriminatorji, tkun 
saret konsultazzjoni qabel ma' Stati 
Membri oħra interessati u li l-Unjoni ma 
tkunx adottat miżuri li jindirizzaw 

(27) Fiz-zona ta' 12-il mil nawtiku 
tagħhom u fiz-zoni adjaċenti, skont l-
estensjoni tal-pjattaforma kontinentali, l-
Istati Membri għandhom jitħallew jadottaw 
miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni 
applikabbli għall-bastimenti tas-sajd kollha 
tal-Unjoni, il-miżuri adottati ma jkunux 
diskriminatorji, tkun saret konsultazzjoni 
qabel ma' Stati Membri oħra interessati u li 
l-Unjoni ma tkunx adottat miżuri li 
jindirizzaw speċifikament il-
konservazzjoni u l-ġestjoni fi ħdan dik iz-
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speċifikament il-konservazzjoni u l-
ġestjoni fi ħdan dik iz-zona ta' 12-il mil 
nawtiku.

zona. 

Or. pt

Emenda 392
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) It-trasferiment ta’ bastimenti bejn 
iz-zoni ġeografiċi marini differenti ma 
għandux ikun permess mingħajr 
garanzija li s-sostenibilità tas-sajd u s-
sostenibilità tal-komunitajiet lokali ma 
jkunux preġudikati biż-żieda fl-isforz tas-
sajd riżultanti minn żieda fin-numru ta’ 
bastimenti attivi f’zona partikolari.

Or. pt

Emenda 393
João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) B’rabta mar-reġjuni li jinsabu l-
aktar ’il barra, jiġifieri f'dan il-każ l-
Ażores, Madejra u l-Gżejjer Kanarji, l-
Istati Membri għandhom jitħallew 
jadottaw miżuri speċjali ta' konservazzjoni 
u ġestjoni fiz-zona tal-200 mil nawtiku 
korrispondenti għaz-Zona Ekonomika 
Esklussiva tagħhom li jkunu applikabbli 
għall-bastimenti tas-sajd kollha tal-
Unjoni, basta  tkun saret konsultazzjoni 
minn qabel ma' Stati Membri oħra 
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interessati u li l-Unjoni ma tkunx adottat 
miżuri li jindirizzaw speċifikament il-
konservazzjoni u l-ġestjoni f’dik iz-zona. 

Or. pt

Emenda 394
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jadottaw miżuri ta' konservazzjoni u 
ġestjoni għal stokkijiet fl-ilmijiet tal-
Unjoni li jkunu applikabbli biss għal 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-
bandiera tagħhom.

(28) L-Istati Membri għandhom jitħallew 
jadottaw, wara li jikkonsultaw mal-
operaturi professjonali u x-xjenzati,
miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni għal 
stokkijiet fl-ilmijiet tal-Unjoni li jkunu 
applikabbli biss għal bastimenti tas-sajd 
tal-Unjoni li jtajru l-bandiera tagħhom. 
Fejn ikun xieraq, l-Istati Membri l-oħrajn 
ikkonċernati bis-sajda, għandhom ikunu 
involuti.

Or. fr

Emenda 395
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-
istokkijiet immaniġġjati taħt il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiġi 
implimentata sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għall-bastimenti 
kollha b'tul ta' 12-il metru jew aktar u l-
bastimenti l-oħra kollha li jistadu 
b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri 

imħassar
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jistgħu jeskludu bastimenti ta’ sa 12-
il metru tul minbarra l-bastimenti li jużaw 
irkaptu rmunkat mill-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli. Sistema bħal din 
għandha tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-
flotta u titjib fil-prestazzjoni ekonomika 
prodott mill-industrija filwaqt li fl-istess 
ħin toħloq konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli legalment siguri u esklużivi 
tal-opportunitajiet annwali tas-sajd ta' 
Stat Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar huma ġid komuni, il-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandhom jistabbilixxu biss drittijiet 
għall-utent għal parti mill-opportunitajiet 
annwali tas-sajd ta' Stat Membru li 
jistgħu jiġu rtirati skont regoli stabbiliti.

Or. fr

Emenda 396
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-
istokkijiet immaniġġjati taħt il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiġi 
implimentata sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għall-bastimenti 
kollha b'tul ta' 12-il metru jew aktar u l-
bastimenti l-oħra kollha li jistadu 
b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri 
jistgħu jeskludu bastimenti ta’ sa 12-
il metru tul minbarra l-bastimenti li jużaw 
irkaptu rmunkat mill-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli. Sistema bħal din 
għandha tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-
flotta u titjib fil-prestazzjoni ekonomika 
prodott mill-industrija filwaqt li fl-istess 
ħin toħloq konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli legalment siguri u esklużivi 

imħassar
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tal-opportunitajiet annwali tas-sajd ta' 
Stat Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar huma ġid komuni, il-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandhom jistabbilixxu biss drittijiet 
għall-utent għal parti mill-opportunitajiet 
annwali tas-sajd ta' Stat Membru li 
jistgħu jiġu rtirati skont regoli stabbiliti.

Or. fr

Emenda 397
Guido Milana

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-
istokkijiet immaniġġjati taħt il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiġi 
implimentata sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għall-bastimenti 
kollha b'tul ta' 12-il metru jew aktar u l-
bastimenti l-oħra kollha li jistadu 
b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri 
jistgħu jeskludu bastimenti ta’ sa 12-
il metru tul minbarra l-bastimenti li jużaw 
irkaptu rmunkat mill-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli. Sistema bħal din 
għandha tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-
flotta u titjib fil-prestazzjoni ekonomika 
prodott mill-industrija filwaqt li fl-istess 
ħin toħloq konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli legalment siguri u esklużivi 
tal-opportunitajiet annwali tas-sajd ta' 
Stat Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar huma ġid komuni, il-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandhom jistabbilixxu biss drittijiet 
għall-utent għal parti mill-opportunitajiet 
annwali tas-sajd ta' Stat Membru li 
jistgħu jiġu rtirati skont regoli stabbiliti.

imħassar
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Or. it

Emenda 398
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-
istokkijiet immaniġġjati taħt il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiġi 
implimentata sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għall-bastimenti 
kollha b'tul ta' 12-il metru jew aktar u l-
bastimenti l-oħra kollha li jistadu 
b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri 
jistgħu jeskludu bastimenti ta’ sa 12-
il metru tul minbarra l-bastimenti li jużaw 
irkaptu rmunkat mill-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli. Sistema bħal din 
għandha tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-
flotta u titjib fil-prestazzjoni ekonomika 
prodott mill-industrija filwaqt li fl-istess 
ħin toħloq konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli legalment siguri u esklużivi 
tal-opportunitajiet annwali tas-sajd ta' 
Stat Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar huma ġid komuni, il-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandhom jistabbilixxu biss drittijiet 
għall-utent għal parti mill-opportunitajiet 
annwali tas-sajd ta' Stat Membru li 
jistgħu jiġu rtirati skont regoli stabbiliti.

imħassar

Or. es

Emenda 399
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 29
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-
istokkijiet immaniġġjati taħt il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiġi 
implimentata sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għall-bastimenti 
kollha b'tul ta' 12-il metru jew aktar u l-
bastimenti l-oħra kollha li jistadu 
b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri 
jistgħu jeskludu bastimenti ta’ sa 12-
il metru tul minbarra l-bastimenti li jużaw 
irkaptu rmunkat mill-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli. Sistema bħal din 
għandha tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-
flotta u titjib fil-prestazzjoni ekonomika 
prodott mill-industrija filwaqt li fl-istess 
ħin toħloq konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli legalment siguri u esklużivi 
tal-opportunitajiet annwali tas-sajd ta' 
Stat Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar huma ġid komuni, il-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandhom jistabbilixxu biss drittijiet 
għall-utent għal parti mill-opportunitajiet 
annwali tas-sajd ta' Stat Membru li 
jistgħu jiġu rtirati skont regoli stabbiliti.

imħassar

Or. fr

Emenda 400
João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-
istokkijiet immaniġġjati taħt il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiġi 
implimentata sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għall-bastimenti 

imħassar
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kollha b'tul ta' 12-il metru jew aktar u l-
bastimenti l-oħra kollha li jistadu 
b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri 
jistgħu jeskludu bastimenti ta’ sa 12-
il metru tul minbarra l-bastimenti li jużaw 
irkaptu rmunkat mill-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli. Sistema bħal din 
għandha tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-
flotta u titjib fil-prestazzjoni ekonomika 
prodott mill-industrija filwaqt li fl-istess 
ħin toħloq konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli legalment siguri u esklużivi 
tal-opportunitajiet annwali tas-sajd ta' 
Stat Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar huma ġid komuni, il-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandhom jistabbilixxu biss drittijiet 
għall-utent għal parti mill-opportunitajiet 
annwali tas-sajd ta' Stat Membru li 
jistgħu jiġu rtirati skont regoli stabbiliti.

Or. pt

Emenda 401
Jim Higgins

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-
istokkijiet immaniġġjati taħt il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiġi 
implimentata sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għall-bastimenti 
kollha b'tul ta' 12-il metru jew aktar u l-
bastimenti l-oħra kollha li jistadu 
b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri 
jistgħu jeskludu bastimenti ta’ sa 12-
il metru tul minbarra l-bastimenti li jużaw 
irkaptu rmunkat mill-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli. Sistema bħal din 
għandha tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-
flotta u titjib fil-prestazzjoni ekonomika 

imħassar
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prodott mill-industrija filwaqt li fl-istess 
ħin toħloq konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli legalment siguri u esklużivi 
tal-opportunitajiet annwali tas-sajd ta' 
Stat Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar huma ġid komuni, il-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandhom jistabbilixxu biss drittijiet 
għall-utent għal parti mill-opportunitajiet 
annwali tas-sajd ta' Stat Membru li 
jistgħu jiġu rtirati skont regoli stabbiliti.

Or. en

Emenda 402
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd għandha tiġi implimentata sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013 għall-
bastimenti kollha b'tul ta' 12-il metru jew 
aktar u l-bastimenti l-oħra kollha li jistadu 
b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri jistgħu 
jeskludu bastimenti ta’ sa 12-il metru tul 
minbarra l-bastimenti li jużaw irkaptu 
rmunkat mill-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli. Sistema bħal din għandha 
tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-flotta u 
titjib fil-prestazzjoni ekonomika prodott 
mill-industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 

(29) Sistema volontarja ta' konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli għall-maġġoranza tal-
istokkijiet immaniġġjati taħt il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiġi 
implimentata sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għall-bastimenti 
kollha b'tul ta' 12-il metru jew aktar u l-
bastimenti l-oħra kollha li jistadu b'irkaptu 
rmunkat. L-Istati Membri jistgħu jeskludu 
bastimenti ta’ sa 12-il metru tul minbarra l-
bastimenti li jużaw irkaptu rmunkat mill-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli. 
Sistema bħal din għandha tikkontribwixxi 
għal tnaqqis fil-flotta u titjib fil-
prestazzjoni ekonomika prodott mill-
industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
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stabbiliti. Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.

Or. en

Emenda 403
Nikolaos Salavrakos

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd għandha tiġi implimentata sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013
għall-bastimenti kollha b'tul ta' 12-il metru 
jew aktar u l-bastimenti l-oħra kollha li 
jistadu b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri 
jistgħu jeskludu bastimenti ta’ sa 12-
il metru tul minbarra l-bastimenti li jużaw 
irkaptu rmunkat mill-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli. Sistema bħal din għandha 
tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-flotta u 
titjib fil-prestazzjoni ekonomika prodott 
mill-industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd tqanqal tħassib dwar il-
konċentrazzjoni tagħhom u l-ħolqien tal-
monopolji.Tista’ tiġi implimentata fuq bażi 
volontarja mill-Istati Membri, b’rispett 
lejn il-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-
proporzjonalità, għall-bastimenti kollha 
b'tul ta' 12-il metru jew aktar u l-bastimenti 
l-oħra kollha li jistadu b'irkaptu rmunkat.
L-Istati Membri jistgħu jeskludu bastimenti 
ta’ sa 12-il metru tul minbarra l-bastimenti 
li jużaw irkaptu rmunkat mill-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli. 
Sistema bħal din għandha tikkontribwixxi 
għal tnaqqis fil-flotta u titjib fil-
prestazzjoni ekonomika prodott mill-
industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.

Or. en
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Emenda 404
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd għandha tiġi implimentata sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013 għall-
bastimenti kollha b'tul ta' 12-il metru jew 
aktar u l-bastimenti l-oħra kollha li jistadu 
b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri jistgħu 
jeskludu bastimenti ta’ sa 12-il metru tul 
minbarra l-bastimenti li jużaw irkaptu 
rmunkat mill-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli. Sistema bħal din għandha 
tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-flotta u 
titjib fil-prestazzjoni ekonomika prodott 
mill-industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd għandha tiġi implimentata sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013 għall-
bastimenti kollha b'tul ta' 15-il metru jew 
aktar u l-bastimenti l-oħra kollha li jistadu 
b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri jistgħu 
jeskludu bastimenti ta’ sa 15-il metru tul 
minbarra l-bastimenti li jużaw irkaptu 
rmunkat mill-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli. Sistema bħal din għandha 
tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-flotta u 
titjib fil-prestazzjoni ekonomika prodott 
mill-industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.

Or. es

Ġustifikazzjoni

F’xi każijiet, il-flotot ta’ sajd fuq skala żgħira ma jkunux jistgħu jiġu definiti f’termini ta’ tul 
ta’ anqas minn 12-il metru minħabba fil-kondizzjonijiet ġeografiċi jew klimatiċi.

Emenda 405
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 29
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-
istokkijiet immaniġġjati taħt il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiġi 
implimentata sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għall-bastimenti 
kollha b'tul ta' 12-il metru jew aktar u l-
bastimenti l-oħra kollha li jistadu b'irkaptu 
rmunkat. L-Istati Membri jistgħu jeskludu
bastimenti ta’ sa 12-il metru tul minbarra 
l-bastimenti li jużaw irkaptu rmunkat
mill-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli. 
Sistema bħal din għandha tikkontribwixxi 
għal tnaqqis fil-flotta u titjib fil-
prestazzjoni ekonomika prodott mill-
industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.

(29) Sistema volontarja ta' konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli għal stokkijiet 
immaniġġjati permezz tat-TACs u l-kwoti 
taħt il-Politika Komuni tas-Sajd se tiġi 
implimentata sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għall-bastimenti 
kollha b'tul ta' 12-il metru jew aktar u l-
bastimenti l-oħra kollha li jistadu b'irkaptu 
rmunkat. L-Istati Membri jistgħu jinkludu
bastimenti ta’ sa 12-il metru tul 
f'konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli. 
Sistema bħal din għandha tikkontribwixxi 
għal tnaqqis fil-flotta, fejn ikun hemm 
avarija bejn il-kapaċità tal-flotta u r-
riżorsi disponibbli, u titjib fil-prestazzjoni 
ekonomika prodott mill-industrija filwaqt li 
fl-istess ħin toħloq konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.

Or. pt

Emenda 406
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd għandha tiġi implimentata sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013 
għall-bastimenti kollha b'tul ta' 12-

(29) L-Istati Membri jistgħu 
jimplementaw sistema ta' konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli għall-maġġoranza tal-
istokkijiet immaniġġjati taħt il-Politika 
Komuni tas-Sajd. Sistema bħal din 
għandha tikkontribwixxi għal riduzzjoni
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il metru jew aktar u l-bastimenti l-oħra 
kollha li jistadu b'irkaptu rmunkat. L-
Istati Membri jistgħu jeskludu bastimenti 
ta’ sa 12-il metru tul minbarra l-
bastimenti li jużaw irkaptu rmunkat mill-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli.
Sistema bħal din għandha tikkontribwixxi 
għal tnaqqis fil-flotta u titjib fil-
prestazzjoni ekonomika prodott mill-
industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.

fil-flotta u titjib fil-prestazzjoni ekonomika 
prodott mill-industrija . Billi r-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar huma ġid komuni, il-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandhom jistabbilixxu biss drittijiet għall-
utent għal parti mill-opportunitajiet 
annwali tas-sajd ta' Stat Membru li jistgħu 
jiġu rtirati skont regoli stabbiliti.

Or. pt

Emenda 407
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-
istokkijiet immaniġġjati taħt il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiġi 
implimentata sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għall-bastimenti 
kollha b'tul ta' 12-il metru jew aktar u l-
bastimenti l-oħra kollha li jistadu 
b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri 
jistgħu jeskludu bastimenti ta’ sa 12-
il metru tul minbarra l-bastimenti li jużaw 
irkaptu rmunkat mill-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli. Sistema bħal din għandha 
tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-flotta u 
titjib fil-prestazzjoni ekonomika prodott 

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd għandha tiġi implimentata mill-Istati 
Membri fuq bażi volontarja, billi 
tirrispekkja l-arranġamenti eżistenti sa 
mhux aktar tard minn sena wara d-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament. Sistema 
bħal din għandha tikkontribwixxi għall-
ħolqien ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd għandhom jistabbilixxu biss drittijiet 



PE489.437v01-00 108/170 AM\901580MT.doc

MT

mill-industrija filwaqt li fl-istess ħin
toħloq konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.

għall-utent għal parti mill-opportunitajiet 
annwali tas-sajd ta' Stat Membru li jistgħu 
jiġu rtirati skont regoli stabbiliti.

Or. en

Emenda 408
Pat the Cope Gallagher

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd għandha tiġi implimentata sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013 għall-
bastimenti kollha b'tul ta' 12-il metru jew 
aktar u l-bastimenti l-oħra kollha li jistadu 
b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri jistgħu 
jeskludu bastimenti ta’ sa 12-il metru tul 
minbarra l-bastimenti li jużaw irkaptu 
rmunkat mill-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli. Sistema bħal din għandha 
tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-flotta u 
titjib fil-prestazzjoni ekonomika prodott 
mill-industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd tista’ tiġi implimentata sa mhux aktar 
tard mill-31 ta’ Diċembru 2013 għall-
bastimenti kollha b'tul ta' 12-il metru jew 
aktar u l-bastimenti l-oħra kollha li jistadu 
b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri jistgħu 
jeskludu bastimenti ta’ sa 12-il metru tul 
minbarra l-bastimenti li jużaw irkaptu 
rmunkat mill-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli. Sistema bħal din għandha 
tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-flotta u 
titjib fil-prestazzjoni ekonomika prodott 
mill-industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 



AM\901580MT.doc 109/170 PE489.437v01-00

MT

stabbiliti. stabbiliti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni obbligatorja tal-Konċessjonijiet Trasferibbli tas-Sajd malajr twassal għall-
amalgamazzjoni tal-kwoti fil-kontroll ta’ għadd relattivament żgħir ta’ entitajiet kummerċjali 
li jwasslu għall-għibien tal-komunitajiet tas-sajd ta’ mal-kosta. Dan l-iżvilupp ikollu effett 
negattiv ħafna fuq il-komunitajiet tradizzjonali tas-sajd fl-UE kollha u ma għandux jingħata 
appoġġ.

Emenda 409
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd għandha tiġi implimentata sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013 
għall-bastimenti kollha b'tul ta' 12-il metru 
jew aktar u l-bastimenti l-oħra kollha li 
jistadu b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri 
jistgħu jeskludu bastimenti ta’ sa 12-
il metru tul minbarra l-bastimenti li jużaw 
irkaptu rmunkat mill-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli. Sistema bħal din għandha 
tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-flotta u 
titjib fil-prestazzjoni ekonomika prodott 
mill-industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd tista’ tiġi implimentata fuq bażi 
volontarja għall-bastimenti kollha b'tul ta' 
15-il metru jew aktar u l-bastimenti l-oħra 
kollha li jistadu b'irkaptu rmunkat. L-Istati 
Membri jistgħu jeskludu bastimenti ta’ sa 
15-il metru tul minbarra l-bastimenti li 
jużaw irkaptu rmunkat mill-konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli. Sistema bħal din 
għandha tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-
flotta u titjib fil-prestazzjoni ekonomika 
prodott mill-industrija filwaqt li fl-istess 
ħin toħloq konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.
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Or. es

Emenda 410
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-
istokkijiet immaniġġjati taħt il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiġi 
implimentata sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għall-bastimenti 
kollha b'tul ta' 12-il metru jew aktar u l-
bastimenti l-oħra kollha li jistadu 
b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri 
jistgħu jeskludu bastimenti ta’ sa 12-
il metru tul minbarra l-bastimenti li jużaw 
irkaptu rmunkat mill-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli. Sistema bħal din 
għandha tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-
flotta u titjib fil-prestazzjoni ekonomika 
prodott mill-industrija filwaqt li fl-istess 
ħin toħloq konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli legalment siguri u esklużivi 
tal-opportunitajiet annwali tas-sajd ta' 
Stat Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar huma ġid komuni, il-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandhom jistabbilixxu biss drittijiet 
għall-utent għal parti mill-opportunitajiet 
annwali tas-sajd ta' Stat Membru li 
jistgħu jiġu rtirati skont regoli stabbiliti.

(29) L-aċċess għas-sajd għandu jkun 
imsejjes fuq kriterji ambjentali u soċjali 
bħala mezz ta’ promozzjoni ta’ sajd 
responsabbli li jkun jista’ jservi ħalli 
jiżgura li dawk l-operaturi li jistadu 
b’mod anqas ta’ ħsara għall-ambjent u 
jagħtu l-akbar benefiċċji lis-soċjetà, ikunu 
inkoraġġiti.

Or. en

Emenda 411
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Premessa 29
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-
istokkijiet immaniġġjati taħt il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiġi 
implimentata sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għall-bastimenti 
kollha b'tul ta' 12-il metru jew aktar u l-
bastimenti l-oħra kollha li jistadu 
b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri 
jistgħu jeskludu bastimenti ta’ sa 12-
il metru tul minbarra l-bastimenti li jużaw 
irkaptu rmunkat mill-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli. Sistema bħal din 
għandha tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-
flotta u titjib fil-prestazzjoni ekonomika 
prodott mill-industrija filwaqt li fl-istess 
ħin toħloq konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli legalment siguri u esklużivi 
tal-opportunitajiet annwali tas-sajd ta' 
Stat Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar huma ġid komuni, il-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandhom jistabbilixxu biss drittijiet 
għall-utent għal parti mill-opportunitajiet 
annwali tas-sajd ta' Stat Membru li 
jistgħu jiġu rtirati skont regoli stabbiliti.

(29) L-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli għall-iżvilupp tas-sistemi 
tagħhom stess għall-allokazzjoni tal-
opportunitajiet ta’ sajd.

Or. en

Emenda 412
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd għandha tiġi implimentata sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013
għall-bastimenti kollha b'tul ta' 12-il metru 

(29) L-Istati Membri, jekk hekk ikunu 
jridu, jistgħu jimplementaw sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għall-
maġġoranza tal-istokkijiet immaniġġjati 
taħt il-Politika Komuni tas-Sajd għall-
bastimenti kollha b'tul ta' 12-il metru jew 
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jew aktar u l-bastimenti l-oħra kollha li 
jistadu b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri 
jistgħu jeskludu bastimenti ta’ sa 12-
il metru tul minbarra l-bastimenti li jużaw 
irkaptu rmunkat mill-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli. Sistema bħal din għandha 
tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-flotta u 
titjib fil-prestazzjoni ekonomika prodott 
mill-industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti. 

aktar u l-bastimenti l-oħra kollha li jistadu 
b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri jistgħu 
jeskludu bastimenti ta’ sa 12-il metru tul 
minbarra l-bastimenti li jużaw irkaptu 
rmunkat mill-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli. Sistema bħal din għandha 
tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-flotta u 
titjib fil-prestazzjoni ekonomika prodott 
mill-industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.

Or. el

Emenda 413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd għandha tiġi implimentata sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013 
għall-bastimenti kollha b'tul ta' 12-
il metru jew aktar u l-bastimenti l-oħra 
kollha li jistadu b'irkaptu rmunkat. L-
Istati Membri jistgħu jeskludu bastimenti 
ta’ sa 12-il metru tul minbarra l-bastimenti 
li jużaw irkaptu rmunkat mill-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli. 
Sistema bħal din għandha tikkontribwixxi 
għal tnaqqis fil-flotta u titjib fil-
prestazzjoni ekonomika prodott mill-
industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd għandha tiġi implimentata sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013 
għall-flotot tal-ibħra internazzjonali u tal-
vjaġġi fit-tul.L-Istati Membri jistgħu 
jeskludu bastimenti ta’ sa 15-il metru tul
jew li joħorġu għal vjaġġi ta’ sajd ta’ 
kuljum  mill-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli. Sistema bħal din għandha 
tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-flotta u 
titjib fil-prestazzjoni ekonomika prodott 
mill-industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
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konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.

opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.

Or. es

Emenda 414
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd għandha tiġi implimentata sa mhux 
aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013 għall-
bastimenti kollha b'tul ta' 12-il metru jew 
aktar u l-bastimenti l-oħra kollha li jistadu 
b'irkaptu rmunkat. L-Istati Membri jistgħu 
jeskludu bastimenti ta’ sa 12-il metru tul 
minbarra l-bastimenti li jużaw irkaptu 
rmunkat mill-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli. Sistema bħal din għandha 
tikkontribwixxi għal tnaqqis fil-flotta u 
titjib fil-prestazzjoni ekonomika prodott 
mill-industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-istokkijiet 
immaniġġjati taħt il-Politika Komuni tas-
Sajd, li tkun applikata fuq bażi volontarja 
f'kull Stat Membru, għandha tiġi 
implimentata sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għall-bastimenti 
kollha b'tul ta' 12-il metru jew aktar u l-
bastimenti l-oħra kollha li jistadu b'irkaptu 
rmunkat. L-Istati Membri jistgħu jeskludu 
bastimenti ta’ sa 12-il metru tul minbarra l-
bastimenti li jużaw irkaptu rmunkat mill-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli. 
Sistema bħal din għandha tikkontribwixxi 
għal tnaqqis fil-flotta u titjib fil-
prestazzjoni ekonomika prodott mill-
industrija filwaqt li fl-istess ħin toħloq 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
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stabbiliti. Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.

Or. pt

Emenda 415
Nikolaos Salavrakos

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29 a) Iqis li l-Kummissjoni għandha 
tagħmel valutazzjonijiet tal-flotot sabiex 
tikseb riżultati kredibbli vis-à-vis is-
sitwazzjoni preċiża tal-kapaċità żejda fil-
livell tal-UE, u b’hekk tagħmilha 
possibbli li jiġu proposti strumenti xieraq 
u fil-mira għat-tnaqqis tagħha.

Or. en

Emenda 416
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) Sistema ta’ konċessjonijiet 
trasferibbli tas-sajd tista’ tkun mezz 
xieraq kif ikunu allinjati l-flotta u l-
attività bir-riżorsi disponibbli fejn il-
bastimenti kkonċernati jistadu b'tagħmir 
irmonkat, imma ma għandhiex tkun 
applikata għal sajd fl-ibħra interni jew 
mhux industrijali, jiġifieri għal tip ta’ sajd 
li juża bastimenti aqsar minn 15-il metru, 
li jissupplixxi l-prodotti li għandhom jiġu 
kkunsmati friski u jirrispetta l-ambjent 
tiegħu u t-tradizzjoni tas-sengħa, li 
jfannad għeruqu tagħhom fil-kuntest 
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lokali, u jiddependi soċjo-ekonomikament 
minnu, li hu negozju tal-familja ġestit 
f’termini kemm ta' proprjetà kemm ta’ 
attività, u li juża tipi ta’ tagħmir li huma 
favur l-ambjent. 

Or. es

Emenda 417
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija 
sabiex il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-
sajd tiġi deċentralizzata lejn l-industrija 
tas-sajd u jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu 
mill-industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-
Sajd.

imħassar

Or. fr

Emenda 418
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija 
sabiex il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-
sajd tiġi deċentralizzata lejn l-industrija 
tas-sajd u jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu 
mill-industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-

imħassar
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Sajd.

Or. fr

Emenda 419
Guido Milana

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija 
sabiex il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-
sajd tiġi deċentralizzata lejn l-industrija 
tas-sajd u jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu 
mill-industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-
Sajd.

imħassar

Or. it

Emenda 420
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija 
sabiex il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-
sajd tiġi deċentralizzata lejn l-industrija 
tas-sajd u jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu 
mill-industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-
Sajd.

imħassar

Or. en
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Emenda 421
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija 
sabiex il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-
sajd tiġi deċentralizzata lejn l-industrija 
tas-sajd u jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu 
mill-industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-
Sajd.

imħassar

Or. en

Emenda 422
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija 
sabiex il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-
sajd tiġi deċentralizzata lejn l-industrija 
tas-sajd u jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu 
mill-industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-
Sajd.

imħassar

Or. es

Emenda 423
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija 
sabiex il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-
sajd tiġi deċentralizzata lejn l-industrija 
tas-sajd u jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu 
mill-industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-
Sajd.

imħassar

Or. fr

Emenda 424
João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija 
sabiex il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-
sajd tiġi deċentralizzata lejn l-industrija 
tas-sajd u jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu 
mill-industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-
Sajd.

imħassar

Or. pt

Emenda 425
Jim Higgins

Proposta għal regolament
Premessa 30
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija 
sabiex il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-
sajd tiġi deċentralizzata lejn l-industrija 
tas-sajd u jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu 
mill-industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-
Sajd.

imħassar

Or. en

Emenda 426
Nikolaos Salavrakos

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija 
sabiex il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-
sajd tiġi deċentralizzata lejn l-industrija 
tas-sajd u jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu 
mill-industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-Sajd.

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd jistgħu jiġu 
trasferiti u mikrija, skont kriterji ġusti, 
oġġettivi u trasparenti, billi jingħata 
aċċess prijoritarju lil dawk li jistadu 
b’mod soċjalment u ambjentalment 
responsabbli, sabiex il-ġestjoni tal-
opportunitajiet tas-sajd tiġi deċentralizzata 
lejn l-industrija tas-sajd u jkun żgurat li s-
sajjieda li jitilqu mill-industrija ma 
jkollhomx għalfejn jiddependu fuq 
għajnuna finanzjarja pubblika skont il-
Politika Komuni tas-Sajd. L-Istati Membri, 
f’dak li għandu x’jaqsam mal-prinċipju 
ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità, 
għandha tingħatalhom is-setgħa li 
jagħmlu użu mill-aktar miżuri xieraq ħalli 
jirriduċi l-kapaċità eċċessiva, fejn ikun 
neċessarju, skont il-karatteristiċi speċifiċi 
tal-flotot differenti tas-sajd, u l-baċini tal-
baħar.

Or. en
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Emenda 427
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija sabiex 
il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-sajd tiġi 
deċentralizzata lejn l-industrija tas-sajd u 
jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu mill-
industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-Sajd.

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija sabiex 
il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-sajd tiġi 
deċentralizzata lejn l-industrija tas-sajd, 
bit-tentattiv ta’ ħolqien tal-kondizzjonijiet 
neċessarji ħalli s-sajjieda li jitilqu mill-
industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-Sajd.

Or. pt

Emenda 428
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija sabiex 
il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-sajd tiġi 
deċentralizzata lejn l-industrija tas-sajd u 
jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu mill-
industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-
Sajd.

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija sabiex 
il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-sajd tiġi 
deċentralizzata lejn l-industrija tas-sajd.

Or. en

Emenda 429
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija 
sabiex il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-
sajd tiġi deċentralizzata lejn l-industrija 
tas-sajd u jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu 
mill-industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-Sajd.

(30) Kull Stat Membru huwa liberu li 
jadotta konċessjonijiet tas-sajd li jkunu 
jistgħu jiġu trasferiti u mikrija sabiex il-
ġestjoni tal-opportunitajiet tas-sajd tiġi 
deċentralizzata lejn l-industrija tas-sajd u 
jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu mill-
industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-Sajd.

Or. el

Emenda 430
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija sabiex 
il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-sajd tiġi 
deċentralizzata lejn l-industrija tas-sajd u 
jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu mill-
industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-Sajd.

(30) Il-konċessjonijiet tas-sajd għandhom 
ikunu jistgħu jiġu trasferiti u mikrija, skont 
is-sistema viġenti f’kull Stat Membru,
sabiex il-ġestjoni tal-opportunitajiet tas-
sajd tiġi deċentralizzata lejn l-industrija 
tas-sajd u jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu 
mill-industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-Sajd.

Or. pt

Emenda 431
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 31
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-
limitazzjoni tas-sistema obbligatorja tal-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal 
bastimenti kbar. Is-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

imħassar

Or. fr

Emenda 432
Guido Milana

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-
limitazzjoni tas-sistema obbligatorja tal-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal 
bastimenti kbar. Is-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

imħassar

Or. it

Emenda 433
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l- imħassar
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vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-
limitazzjoni tas-sistema obbligatorja tal-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal 
bastimenti kbar. Is-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

Or. en

Emenda 434
João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-
limitazzjoni tas-sistema obbligatorja tal-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal 
bastimenti kbar. Is-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

imħassar

Or. pt

Emenda 435
Jim Higgins

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-
limitazzjoni tas-sistema obbligatorja tal-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal 

imħassar
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bastimenti kbar. Is-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

Or. en

Emenda 436
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-
limitazzjoni tas-sistema obbligatorja tal-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal 
bastimenti kbar. Is-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw, fejn jkun 
Stat Membru jagħżel, il-limitazzjoni tas-
sistema tal-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għal bastimenti kbar. Is-sistema 
ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

Or. en

Emenda 437
Nikolaos Salavrakos

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-
limitazzjoni tas-sistema obbligatorja tal-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal 
bastimenti kbar. Is-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-
limitazzjoni tal-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għal bastimenti kbar. Is-sistema 
ta’ konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.
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Or. en

Emenda 438
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-
limitazzjoni tas-sistema obbligatorja tal-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal 
bastimenti kbar. Is-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw l-adozzjoni 
ta’ miżuri komplementari ta’ ġestjoni.

Or. fr

Emenda 439
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-
limitazzjoni tas-sistema obbligatorja tal-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal 
bastimenti kbar. Is-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-
kunsiderazzjoni tas-sistema volontarja tal-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal 
bastimenti kbar biss. Is-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika biss għal stokkijiet ġestiti 
permezz tat-TACs u l-kwoti.

Or. pt
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Emenda 440
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot
fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-
limitazzjoni tas-sistema obbligatorja tal-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal 
bastimenti kbar. Is-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika tas-sajd u s-
sajd tal-frott tal-baħar fuq skala żgħira 
jiġġustifikaw l-esklużjoni tagħhom mis-
sistema  tal-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli u l-ħtieġa li jsiru arranġamenti 
divrenzjati għas-sajd u s-sajd tal-frott tal-
baħar fuq skala żgħira.  Għal dak il-fini, 
l-istrument finanzjarju futur għandu 
jindika b'mod ċar perċentwal speċifiku 
għas-sajd u s-sajd għall-frott tal-baħar 
fuq skala żgħira, u l-akkwakultura 
estensiva, u għandu jitwaqqaf programm 
speċifiku ta’ sostenn għas-sajd fuq skala 
żgħira, immirat lejn il-komunitajiet ta’ 
mal-kosta li jiddependu mis-sajd u 
tingħata prijorità, f’dak li għandu 
x’jaqsam mal-aċċess għar-riżorsi 
kkonċernati, għal dawk li jistadu u jiġbru 
l-frott tal-baħar bl-aktar mod 
ambjentalment u soċjalment sostenibbli.

Or. es

Emenda 441
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-
limitazzjoni tas-sistema obbligatorja tal-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal 
bastimenti kbar. Is-sistema ta’ 

(31) Billi l-flotot tas-sajd f’kull Stat 
Membru għandhom karatteristiċi speċifiċi 
u jikkontribwixxu għall-benessri soċjo-
ekonomiku tal-komunitajiet ta’ mal-kosta, 
l-Istati Membri għandhom ikunu 
responsabbli għall-għażla tas-sistemi 
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konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

tagħhom għall-allokazzjoni tal-
opportunitajiet tas-sajd, inkluż f’dak li 
għandu x’jaqsam mal-flotot fuq skala 
żgħira.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tibqa’ kompetenza tal-Istati Membri li jiddefinixxu l-flotot tagħhom ta’ skala żgħira 
u liema miżuri ta’ ġestjoni għandhom japplikaw għalihom.

Emenda 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-
limitazzjoni tas-sistema obbligatorja tal-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal 
bastimenti kbar. Is-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' flotot ta’ 
mal-kosta jiġġustifikaw il-limitazzjoni tas-
sistema obbligatorja tal-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għal bastimenti kbar. Is-
sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għandha tapplika għal stokkijiet 
li hemm opportunitajiet tas-sajd allokati 
għalihom.

Or. es

Emenda 443
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw il-
limitazzjoni tas-sistema obbligatorja tal-

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw l-
applikazzjoni tas-sistema obbligatorja tal-
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konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli għal 
bastimenti kbar. Is-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli fuq 
bażi volontarja f’kull Stat Membru. Is-
sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għandha tapplika għal stokkijiet 
li hemm opportunitajiet tas-sajd allokati 
għalihom.

Or. pt

Emenda 444
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 31 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Kull Stat Membru għandu jkun 
permess lilu li jagħżel il-metodu tiegħu kif 
jalloka l-opportunitajiet ta' sajd allokati 
lilu, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, 
mingħajr ma jkun hemm l-impożizzjoni 
ta' sistema ta' allokazzjoni fuq livell 
Ewropew. B’dan il-mod, l-Istati Membri 
jibqgħu liberi li jistabbilixxu – jew ma 
jistabbilixxux – sistema ta’ konċessjonijiet 
trasferibbli ta’ sajd.

Or. fr

Emenda 445
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Premessa 31 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Għandu jingħata finanzjament 
pubbliku għad-dekommissjonament skont 
il-Fond Marittimu u ta’ Sajd Ewropew il-
ġdid, lis-sidien tal-opri tal-baħar inklużi 
fis-sistema tal-konċessjonijiet trasferibbli 
tas-sajd, u dan biex il-kapaċità tal-flotot 
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tkun allinjata kemm jista’ jkun malajr 
mar-riżorsi disponibbli tas-sajd.

Or. es

Emenda 446
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 31 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31b) Għandha tkun stabbilita sistema 
vinkolanti li tivvaluta r-reġistri tal-flotot u 
tivverifika l-limiti massimi tal-kapaċità 
ħalli tiżgura li kull Stat Membru 
jirrispetta l-limitu massimu tal-kapaċità 
assenjat lilu u li jtejjeb is-sistema ta' 
kontroll tas-sajd ħalli l-kapaċità tas-sajd 
tkun allinjata mar-riżorsi disponibbli.

Or. fr

Emenda 447
Guido Milana

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fil-każ tal-bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni li ma joperawx taħt sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, 
jistgħu jittieħdu miżuri speċifiċi sabiex l-
għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
jiġi allinjat mar-riżorsi disponibbli. Tali 
miżuri għandhom jistabbilixxu limiti 
massimi obbligatorji għall-kapaċità tal-
flotta u jistabbilixxu skemi nazzjonali ta' 
dħul/ħruġ fir-rigward tal-finanzjament 
għall-irtirar mis-servizz, mogħti taħt il-
Fond Ewropew għas-Sajd.

imħassar
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Or. it

Emenda 448
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fil-każ tal-bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni li ma joperawx taħt sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, 
jistgħu jittieħdu miżuri speċifiċi sabiex l-
għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
jiġi allinjat mar-riżorsi disponibbli. Tali 
miżuri għandhom jistabbilixxu limiti 
massimi obbligatorji għall-kapaċità tal-
flotta u jistabbilixxu skemi nazzjonali ta' 
dħul/ħruġ fir-rigward tal-finanzjament 
għall-irtirar mis-servizz, mogħti taħt il-
Fond Ewropew għas-Sajd.

imħassar

Or. en

Emenda 449
João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fil-każ tal-bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni li ma joperawx taħt sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, 
jistgħu jittieħdu miżuri speċifiċi sabiex l-
għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
jiġi allinjat mar-riżorsi disponibbli. Tali 
miżuri għandhom jistabbilixxu limiti 
massimi obbligatorji għall-kapaċità tal-
flotta u jistabbilixxu skemi nazzjonali ta' 
dħul/ħruġ fir-rigward tal-finanzjament 
għall-irtirar mis-servizz, mogħti taħt il-

imħassar



AM\901580MT.doc 131/170 PE489.437v01-00

MT

Fond Ewropew għas-Sajd.

Or. pt

Emenda 450
Jim Higgins

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fil-każ tal-bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni li ma joperawx taħt sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, 
jistgħu jittieħdu miżuri speċifiċi sabiex l-
għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
jiġi allinjat mar-riżorsi disponibbli. Tali 
miżuri għandhom jistabbilixxu limiti 
massimi obbligatorji għall-kapaċità tal-
flotta u jistabbilixxu skemi nazzjonali ta' 
dħul/ħruġ fir-rigward tal-finanzjament 
għall-irtirar mis-servizz, mogħti taħt il-
Fond Ewropew għas-Sajd.

imħassar

Or. en

Emenda 451
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fil-każ tal-bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni li ma joperawx taħt sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, 
jistgħu jittieħdu miżuri speċifiċi sabiex l-
għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jiġi 
allinjat mar-riżorsi disponibbli. Tali miżuri 
għandhom jistabbilixxu limiti massimi 
obbligatorji għall-kapaċità tal-flotta u 
jistabbilixxu skemi nazzjonali ta' dħul/ħruġ 

(32) Għandhom jinżammu miżuri speċifiċi 
sabiex l-għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni jiġi allinjat mar-riżorsi disponibbli. 
Tali miżuri għandhom jistabbilixxu limiti 
massimi obbligatorji għall-kapaċità tal-
flotta u jistabbilixxu skemi nazzjonali ta' 
dħul/ħruġ fir-rigward tal-finanzjament 
għall-irtirar mis-servizz, mogħti taħt il-
Fond Ewropew għas-Sajd u l-Fond 
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fir-rigward tal-finanzjament għall-irtirar 
mis-servizz, mogħti taħt il-Fond Ewropew 
għas-Sajd.

Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-
Sajd.

Or. fr

Emenda 452
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fil-każ tal-bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni li ma joperawx taħt sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, 
jistgħu jittieħdu miżuri speċifiċi sabiex l-
għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni
jiġi allinjat mar-riżorsi disponibbli. Tali 
miżuri għandhom jistabbilixxu limiti 
massimi obbligatorji għall-kapaċità tal-
flotta u jistabbilixxu skemi nazzjonali ta' 
dħul/ħruġ fir-rigward tal-finanzjament 
għall-irtirar mis-servizz, mogħti taħt il-
Fond Ewropew għas-Sajd.

(32) Jistgħu jittieħdu miżuri speċifiċi 
sabiex l-kapaċità tas-sajd tiġi allinjata
mal-istokkijiet disponibbli f’kull baċir tal-
baħar. Tali miżuri għandhom jistabbilixxu 
limiti massimi obbligatorji għall-kapaċità 
tal-flotta u jistabbilixxu skemi nazzjonali 
ta' dħul/ħruġ fir-rigward tal-finanzjament 
għall-irtirar mis-servizz, mogħti taħt il-
Fond Ewropew għas-Sajd. Għandu jkun 
deċiż bil-quddiem kif se titkejjel il-
kapaċità u, l-istess bil-quddiem, il-
kapaċità għandha tkun indirizzata għal 
kull stokk u baċir fl-UE. Skont il-
prinċipju tar-reġjonalizzazzjoni, kull Stat 
Membru għandu jkun jista’ jagħżel il-
miżuri u l-istrumenti li jixtieq jadotta ħalli 
jnaqqas il-kapaċità tas-sajd li kienet 
definita qabel mill-Kummissjoni bħala 
eċċessiva għal stokk.

Or. fr

Emenda 453
Nikolaos Salavrakos

Proposta għal regolament
Premessa 32
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fil-każ tal-bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni li ma joperawx taħt sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, jistgħu 
jittieħdu miżuri speċifiċi sabiex l-għadd ta' 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jiġi allinjat 
mar-riżorsi disponibbli. Tali miżuri 
għandhom jistabbilixxu limiti massimi 
obbligatorji għall-kapaċità tal-flotta u 
jistabbilixxu skemi nazzjonali ta' dħul/ħruġ 
fir-rigward tal-finanzjament għall-irtirar 
mis-servizz, mogħti taħt il-Fond Ewropew 
għas-Sajd.

(32) Fil-każ tal-bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni li ma joperawx taħt sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, jistgħu 
jittieħdu miżuri speċifiċi sabiex l-għadd ta' 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jiġi allinjat 
mar-riżorsi disponibbli. Tali miżuri 
għandhom jistabbilixxu limiti massimi 
obbligatorji għall-kapaċità tal-flotta skont 
data affidabbli u jistabbilixxu skemi 
nazzjonali ta' dħul/ħruġ fir-rigward tal-
finanzjament għall-irtirar mis-servizz, 
mogħti taħt il-Fond Ewropew għas-Sajd.

Or. en

Emenda 454
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fil-każ tal-bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni li ma joperawx taħt sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, jistgħu 
jittieħdu miżuri speċifiċi sabiex l-għadd ta' 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jiġi allinjat 
mar-riżorsi disponibbli. Tali miżuri 
għandhom jistabbilixxu limiti massimi 
obbligatorji għall-kapaċità tal-flotta u 
jistabbilixxu skemi nazzjonali ta' 
dħul/ħruġ fir-rigward tal-finanzjament 
għall-irtirar mis-servizz, mogħti taħt il-
Fond Ewropew għas-Sajd.

(32) Fil-każ tal-bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni li ma joperawx taħt sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, jistgħu 
jittieħdu miżuri speċifiċi sabiex l-għadd ta' 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jiġi allinjat 
mar-riżorsi disponibbli. Tali miżuri 
għandhom jistabbilixxu limiti  għall-
kapaċità tal-flotta.

Or. en

Emenda 455
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fil-każ tal-bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni li ma joperawx taħt sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, jistgħu 
jittieħdu miżuri speċifiċi sabiex l-għadd ta' 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jiġi allinjat 
mar-riżorsi disponibbli. Tali miżuri 
għandhom jistabbilixxu limiti massimi 
obbligatorji għall-kapaċità tal-flotta u 
jistabbilixxu skemi nazzjonali ta' 
dħul/ħruġ fir-rigward tal-finanzjament 
għall-irtirar mis-servizz, mogħti taħt il-
Fond Ewropew għas-Sajd.

(32) Fil-każ tal-bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni li ma joperawx taħt sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, jistgħu 
jittieħdu miżuri speċifiċi sabiex l-għadd ta' 
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jiġi allinjat 
mar-riżorsi disponibbli. Billi huwa mezz 
xieraq għal dak il-fini, id-
dekommissjonament tal-għajnuna 
għandha tibqa’ għaddejja matul il-
perijodu ta’ tranżizzjoni, billi n-nuqqas li 
dan isir jista’ jdewwem il-kapaċità tal-
Istati Membri għall-allinjament u b’hekk 
jirriżulta f’devjazzjoni mill-objettivi tal-
Politika Komuni tas-Sajd.

Or. es

Emenda 456
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fil-każ tal-bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni li ma joperawx taħt sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, 
jistgħu jittieħdu miżuri speċifiċi sabiex l-
għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-Unjoni jiġi 
allinjat mar-riżorsi disponibbli. Tali miżuri 
għandhom jistabbilixxu limiti massimi 
obbligatorji għall-kapaċità tal-flotta u 
jistabbilixxu skemi nazzjonali ta' dħul/ħruġ 
fir-rigward tal-finanzjament għall-irtirar 
mis-servizz, mogħti taħt il-Fond Ewropew 
għas-Sajd.

(32) Għandhom jittieħdu miżuri speċifiċi 
sabiex l-għadd ta' bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni jiġi allinjat mar-riżorsi disponibbli. 
Tali miżuri għandhom jistabbilixxu limiti 
massimi obbligatorji għall-kapaċità tal-
flotta u jistabbilixxu skemi nazzjonali ta' 
dħul/ħruġ fir-rigward tal-finanzjament 
għall-irtirar mis-servizz, mogħti taħt il-
Fond Ewropew għas-Sajd.

Or. en
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Emenda 457
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 32 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Is-sistemi ta’ ġestjoni tal-kapaċità 
divrenzjati għandhom ikunu introdotti 
għal flotot operattivi esklussivament barra 
l-ibħra tal-Unjoni u għal flotot irreġistrati 
fir-reġjuni li jinsabu l-aktar ’il barra ħalli 
jittieħed kont tal-ispeċifiċitajiet tagħhom.

Or. fr

Emenda 458
Guido Milana

Proposta għal regolament
Premessa 32 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) L-Istati Membri se jkunu jistgħu 
jdaħħlu sistem ta’ konċessjonijiet mhux 
trasferibbli u mhux obbligatorji ta’ sajd.

Or. it

Emenda 459
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Premessa 32 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Il-konċessjonijiet tas-sajd jistgħu 
jsiru trasferibbli fi Stat Membru jekk dak 
l-Istat Membru ma jkunx irnexxielu 
jallinja l-kapaċità tiegħu tas-sajd mar-
riżorsi disponibbli.
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Emenda 460
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 32 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Filwaqt li jinżamm amment l-impatt 
li dawn il-miżuri jista’ jkollhom fuq is-
settur, b’telf dirett u indirett ta’ impjiegi, 
għandha tingħata l-għajnuna soċjali, u l-
komunitajiet ta’ mal-kosta għandhom 
isewgu pjanijiet ta’ ħolqien ta’ impjiegi 
msejsin fuq l-innovazzjoni u d-
diversifikazzjoni, kemm f’termini 
ekonomiċi kemm f’termini ta’ impjiegi, 
ħalli l-irġiel u n-nisa milqutin mir-
riforma jkunu jistgħu jsibu impjieg 
alternattiv. 

Or. es

Emenda 461
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-Istati Membri għandhom 
jirreġistraw l-informazzjoni minima dwar 
il-karatteristiċi u l-attivitajiet tal-bastimenti 
tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-bandiera 
tagħhom. Dawk ir-rekords għandhom 
ikunu disponibbli għall-Kummissjoni 
sabiex timmonitorja d-daqs tal-flotot tal-
Istati Membri.

(33) L-Istati Membri għandhom 
jirreġistraw l-informazzjoni minima dwar 
il-karatteristiċi u l-attivitajiet tal-bastimenti 
tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-bandiera 
tagħhom. Dawk ir-rekords għandhom 
ikunu disponibbli għall-Kummissjoni 
sabiex timmonitorja l-ħidma f’dak li 
għandu x’jaqsam mas-sajf fl-Istati
Membri.

Or. fr
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Emenda 462
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq l-aħjar
parir xjentifiku disponibbli titlob settijiet 
ta' dejta armonizzati, affidabbli u preċiżi. 
Għalhekk l-Istati Membri għandhom
jiġbru dejta dwar il-flotot u l-attivitajiet 
tas-sajd tagħhom, b'mod partikolari dejta 
dwar il-qabdiet, inkluż l-iskartar tal-ħut, 
informazzjoni minn stħarriġ dwar l-
istokkijiet tal-ħut u dwar l-impatt 
ambjentali potenzjali tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-ekosistema tal-baħar.

(34) Ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq parir 
xjentifiku sħiħ u preċiż titlob settijiet ta' 
data armonizzati, affidabbli u preċiżi. 
Għalhekk l-Istati Membri jiġbru dejta dwar 
il-flotot u l-attivitajiet tas-sajd tagħhom, 
b'mod partikolari dejta dwar il-qabdiet, 
inkluż l-iskartar tal-ħut, informazzjoni 
minn stħarriġ dwar l-istokkijiet tal-ħut u 
dwar l-impatt ambjentali potenzjali tal-
attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-
baħar.

Or. en

Emenda 463
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq l-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli titlob settijiet 
ta' dejta armonizzati, affidabbli u preċiżi. 
Għalhekk l-Istati Membri għandhom jiġbru
dejta dwar il-flotot u l-attivitajiet tas-sajd 
tagħhom, b'mod partikolari dejta dwar il-
qabdiet, inkluż l-iskartar tal-ħut, 
informazzjoni minn stħarriġ dwar l-
istokkijiet tal-ħut u dwar l-impatt 
ambjentali potenzjali tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-ekosistema tal-baħar.

(34) Ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq l-aħjar 
parir xjentifiku indipendenti disponibbli 
titlob settijiet ta' dejta armonizzati, 
affidabbli u preċiżi għal aktar minn għajn 
waħda. Għalhekk l-Istati Membri 
għandhom jirranġa għall-ġbir 
indipendenti ta’ dejta dwar il-flotot u l-
attivitajiet tas-sajd tagħhom, b'mod 
partikolari dejta dwar il-qabdiet, inkluż l-
iskartar tal-ħut, informazzjoni minn 
stħarriġ dwar l-istokkijiet tal-ħut u dwar l-
impatt ambjentali potenzjali tal-attivitajiet 
tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar.
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Or. nl

Emenda 464
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq l-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli titlob settijiet 
ta' dejta armonizzati, affidabbli u preċiżi. 
Għalhekk l-Istati Membri għandhom jiġbru 
dejta dwar il-flotot u l-attivitajiet tas-sajd 
tagħhom, b'mod partikolari dejta dwar il-
qabdiet, inkluż l-iskartar tal-ħut, 
informazzjoni minn stħarriġ dwar l-
istokkijiet tal-ħut u dwar l-impatt 
ambjentali potenzjali tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-ekosistema tal-baħar.

(34) Ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq l-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli titlob settijiet 
ta' dejta armonizzati, affidabbli u preċiżi. 
Għalhekk l-Istati Membri għandhom, 
b’kooperazzjoni mill-qrib max-xjenzati u 
mal-industrija, jiġbru dejta dwar il-flotot u 
l-attivitajiet tas-sajd tagħhom, b'mod 
partikolari dejta dwar il-qabdiet, inkluż l-
iskartar tal-ħut, informazzjoni minn 
stħarriġ dwar l-istokkijiet tal-ħut u dwar l-
impatt ambjentali potenzjali tal-attivitajiet 
tas-sajd fuq l-ekosistema tal-baħar. Din id-
data għandha tinġabar b’rabta ma’ 
sensiela fuq medda twila ta’ żmien u 
għandha tikkonċerna kemm jista' jkun 
stokkijiet fuq skala Ewropea. Ir-riżultati u 
d-data għandhom ikunu aċċessibbli għall-
operaturi kkonċernati u għall-pubbliku.

Or. fr

Emenda 465
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq l-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli titlob settijiet 
ta' dejta armonizzati, affidabbli u preċiżi. 
Għalhekk l-Istati Membri għandhom jiġbru 
dejta dwar il-flotot u l-attivitajiet tas-sajd 

(34) Ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq l-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli titlob settijiet 
ta' dejta armonizzati, affidabbli u preċiżi. 
Għalhekk l-Istati Membri għandhom jiġbru 
dejta dwar il-flotot u l-attivitajiet tas-sajd 
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tagħhom, b'mod partikolari dejta dwar il-
qabdiet, inkluż l-iskartar tal-ħut, 
informazzjoni minn stħarriġ dwar l-
istokkijiet tal-ħut u dwar l-impatt 
ambjentali potenzjali tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-ekosistema tal-baħar.

tagħhom, b'mod partikolari dejta dwar il-
qabdiet, inkluż l-iskartar tal-ħut, 
informazzjoni minn stħarriġ dwar l-
istokkijiet tal-ħut u dwar l-impatt 
ambjentali potenzjali tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-ekosistema tal-baħar, u l-
Kummissjoni għandha tagħti l-
kondizzjonijiet neċessarji għall-
armonizzazzjoni tad-data ħalli 
tippromwovi interpretazzjoni msejsa fuq l-
ekosistema tar-riżorsi.

Or. pt

Emenda 466
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq l-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli titlob settijiet 
ta' dejta armonizzati, affidabbli u preċiżi. 
Għalhekk l-Istati Membri għandhom jiġbru 
dejta dwar il-flotot u l-attivitajiet tas-sajd 
tagħhom, b'mod partikolari dejta dwar il-
qabdiet, inkluż l-iskartar tal-ħut, 
informazzjoni minn stħarriġ dwar l-
istokkijiet tal-ħut u dwar l-impatt 
ambjentali potenzjali tal-attivitajiet tas-
sajd fuq l-ekosistema tal-baħar.

(34) Ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq l-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli titlob settijiet 
ta' dejta armonizzati, affidabbli u preċiżi. 
Għalhekk l-Istati Membri għandhom jiġbru 
dejta dwar il-flotot u l-attivitajiet tas-sajd 
tagħhom, b'mod partikolari dejta dwar il-
qabdiet, inkluż l-iskartar tal-ħut, u 
jagħmluhom disponibbli għall-utenti 
aħħarin u l-pubbliku inġenerali

Or. es

Emenda 467
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Premessa 34
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq l-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli titlob settijiet 
ta' dejta armonizzati, affidabbli u preċiżi. 
Għalhekk l-Istati Membri għandhom jiġbru 
dejta dwar il-flotot u l-attivitajiet tas-sajd 
tagħhom, b'mod partikolari dejta dwar il-
qabdiet, inkluż l-iskartar tal-ħut, 
informazzjoni minn stħarriġ dwar l-
istokkijiet tal-ħut u dwar l-impatt 
ambjentali potenzjali tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-ekosistema tal-baħar.

(34) Ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq l-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli titlob settijiet 
ta' dejta armonizzati, affidabbli u preċiżi. 
Għalhekk l-Istati Membri għandhom jiġbru 
data dwar il-flotot u l-attivitajiet tas-sajd 
tagħhom, b'mod partikolari data dwar il-
qabdiet, inkluż l-iskartar tal-ħut, 
informazzjoni minn stħarriġ dwar l-
istokkijiet tal-ħut u dwar l-impatt 
ambjentali potenzjali tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-ekosistema tal-baħar, u għandhom 
jagħmluhom disponibbli għall-utenti 
aħħarin u l-pubbliku inġenerali.

Or. es

Emenda 468
João Ferreira

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq l-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli titlob settijiet 
ta' dejta armonizzati, affidabbli u preċiżi. 
Għalhekk l-Istati Membri għandhom jiġbru 
dejta dwar il-flotot u l-attivitajiet tas-sajd 
tagħhom, b'mod partikolari dejta dwar il-
qabdiet, inkluż l-iskartar tal-ħut, 
informazzjoni minn stħarriġ dwar l-
istokkijiet tal-ħut u dwar l-impatt 
ambjentali potenzjali tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-ekosistema tal-baħar.

(34) Ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq l-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli titlob settijiet 
ta' dejta armonizzati, affidabbli u preċiżi. 
Għalhekk l-Istati Membri għandhom jiġbru 
dejta dwar il-flotot u l-attivitajiet tas-sajd 
tagħhom, b'mod partikolari dejta dwar il-
qabdiet, inkluż l-iskartar tal-ħut, 
informazzjoni minn stħarriġ dwar l-
istokkijiet tal-ħut u dwar l-impatt 
ambjentali potenzjali tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-ekosistema tal-baħar. Il-ġbir u l-
ġestjoni tad-data skont il-PKS jingħataw 
fondi mill-Unjoni.

Or. pt
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Emenda 469
George Lyon

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) Ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq l-aħjar
parir xjentifiku disponibbli titlob settijiet 
ta' dejta armonizzati, affidabbli u preċiżi. 
Għalhekk l-Istati Membri għandhom
jiġbru dejta dwar il-flotot u l-attivitajiet 
tas-sajd tagħhom, b'mod partikolari dejta 
dwar il-qabdiet, inkluż l-iskartar tal-ħut, 
informazzjoni minn stħarriġ dwar l-
istokkijiet tal-ħut u dwar l-impatt 
ambjentali potenzjali tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-ekosistema tal-baħar.

(34) Ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq parir 
xjentifiku sħiħ u preċiż titlob settijiet ta' 
data armonizzati, affidabbli u preċiżi. 
Għalhekk l-Istati Membri jiġbru dejta dwar 
il-flotot u l-attivitajiet tas-sajd tagħhom, 
b'mod partikolari dejta dwar il-qabdiet, 
inkluż l-iskartar tal-ħut, informazzjoni 
minn stħarriġ dwar l-istokkijiet tal-ħut u 
dwar l-impatt ambjentali potenzjali tal-
attivitajiet tas-sajd fuq l-ekosistema tal-
baħar.

Or. en

Emenda 470
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Il-ġbir tad-dejta għandu jinkludi dejta 
li tiffaċilita l-valutazzjoni ekonomika ta' 
impriżi attivi fis-settur tas-sajd, fl-
akkwakultura u fl-ipproċessar ta' prodotti 
tas-sajd u l-akkwakultura u tax-xejriet tal-
impjiegi f'dawn l-industriji.

(35) Il-ġbir tad-dejta għandu jinkludi dejta 
li tiffaċilita l-valutazzjoni ekonomika ta' 
impriżi attivi fis-settur tas-sajd, fl-
akkwakultura u fl-ipproċessar ta' prodotti 
tas-sajd u l-akkwakultura u tax-xejriet tal-
impjiegi f'dawn l-industriji, u d-data dwar 
l-impatt fuq il-komunitajiet tas-sajjieda.

Or. es

Emenda 471
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Il-ġbir tad-dejta għandu jinkludi dejta 
li tiffaċilita l-valutazzjoni ekonomika ta' 
impriżi attivi fis-settur tas-sajd, fl-
akkwakultura u fl-ipproċessar ta' prodotti 
tas-sajd u l-akkwakultura u tax-xejriet tal-
impjiegi f'dawn l-industriji.

(35) Il-ġbir tad-dejta għandu jinkludi dejta 
li tiffaċilita l-valutazzjoni ekonomika ta' 
impriżi attivi kollha fis-settur tas-sajd, fl-
akkwakultura u fl-ipproċessar ta' prodotti 
tas-sajd u l-akkwakultura, 
indipendentement mid-daqs tagħhom, u 
tax-xejriet tal-impjiegi f'dawn l-industriji.

Or. el

Emenda 472
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) L-Istati Membri għandhom 
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta 
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll ma' xulxin 
sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir 
tad-dejta. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar il-
ġbir tad-dejta.

(36) L-Istati Membri għandhom 
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta 
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll ma' xulxin 
sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir 
tad-dejta. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar il-
ġbir tad-dejta, permezz tal-
Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-Ġestjoni 
tas-Sajd.

Or. fr

Emenda 473
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) L-Istati Membri għandhom
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta 
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll ma' xulxin 
sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir 
tad-dejta. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar il-
ġbir tad-dejta.

(36) L-Istati Membri jimmaniġġjaw u 
jagħmlu disponibbli għall-utenti finali ta' 
dejta xjentifika, id-dejta miġbura, fuq il-
bażi ta' programm multiannwali tal-Unjoni. 
L-Istati Membri jikkooperaw ukoll ma' 
xulxin sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' 
ġbir tad-dejta. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar il-
ġbir tad-dejta.

Or. en

Emenda 474
Nikolaos Salavrakos

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) L-Istati Membri għandhom 
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta 
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll ma' xulxin 
sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir 
tad-dejta. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar il-
ġbir tad-dejta.

(36) L-Istati Membri għandhom 
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta 
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll ma' xulxin 
sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir 
tad-dejta. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar il-
ġbir tad-data b'konformità mal-istandards u 
l-konvenzjonijiet internazzjonali rilevanti, 
billi jinżammu amment id-dispożizzjonijiet 
tad-Dritt Internazzjonali u b’mod 
partikolari l-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet 
Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (UNCLOS);

Or. en
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Emenda 475
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) L-Istati Membri għandhom 
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta 
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll ma' xulxin 
sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir 
tad-dejta. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar il-
ġbir tad-dejta.

(36) L-Istati Membri għandhom 
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta 
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni, bl-għoti ta’ 
riżultati relevanti lill-partijiet kollha 
interessati. L-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw ukoll ma' xulxin sabiex 
jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir tad-dejta.
Fejn ikun rilevanti, l-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll ma' pajjiżi 
terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar il-ġbir 
tad-dejta.

Or. pt

Emenda 476
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) L-Istati Membri għandhom 
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta 
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll ma' xulxin 
sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir 
tad-dejta. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar 
il-ġbir tad-dejta.

(36) L-Istati Membri għandhom 
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta 
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll ma' xulxin 
sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir 
tad-dejta. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi dwar il-ġbir tad-dejta.
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Or. en

Emenda 477
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) L-Istati Membri għandhom 
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta 
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll ma' xulxin 
sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir 
tad-dejta. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar il-
ġbir tad-dejta.

(36) L-Istati Membri għandhom 
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta 
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll ma' xulxin 
fuq kull livell ta’ teħid ta' deċiżjonijiet u 
ta’ poter leġiżlattiv sabiex jikkoordinaw l-
attivitajiet ta' ġbir tad-dejta. Fejn ikun 
rilevanti, l-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw ukoll ma' pajjiżi terzi fl-istess 
baċir tal-baħar dwar il-ġbir tad-dejta.

Or. es

Emenda 478
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) L-Istati Membri għandhom 
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta 
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll ma' xulxin 
sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir 
tad-dejta. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar il-
ġbir tad-dejta.

(36) L-Istati Membri għandhom 
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta 
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll ma' xulxin 
sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir 
tad-dejta. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar il-
ġbir tad-dejta. Kull naħa għandha 
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tottempera ruħha mad-dispożizzjonijiet u 
mal-konvenzjonijiet internazzjonali u 
b’mod partikolari mal-Konvenzjoni tan-
NU dwar id-Dritt tal-Baħar.

Or. el

Emenda 479
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) L-Istati Membri għandhom 
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta 
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ukoll ma' xulxin 
sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir 
tad-dejta. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar il-
ġbir tad-dejta.

(36) L-Istati Membri għandhom 
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta 
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-awtoritajiet 
reġjonali għandhom ikunu involuti aktar 
attivament fl-attivitajiet tal-ġbir tad-data.
L-Istati Membri għandhom jikkooperaw 
ukoll ma' xulxin sabiex jikkoordinaw l-
attivitajiet ta' ġbir tad-dejta. Fejn ikun 
rilevanti, l-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw ukoll ma' pajjiżi terzi fl-istess 
baċir tal-baħar dwar il-ġbir tad-dejta.

Or. es

Emenda 480
George Lyon

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) L-Istati Membri għandhom
jimmaniġġjaw u jagħmlu disponibbli għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika, id-dejta 
miġbura, fuq il-bażi ta' programm 
multiannwali tal-Unjoni. L-Istati Membri 

(36) L-Istati Membri jimmaniġġjaw u 
jagħmlu disponibbli għall-utenti finali ta' 
dejta xjentifika, id-dejta miġbura, fuq il-
bażi ta' programm multiannwali tal-Unjoni. 
L-Istati Membri jikkooperaw ukoll ma' 



AM\901580MT.doc 147/170 PE489.437v01-00

MT

għandhom jikkooperaw ukoll ma' xulxin 
sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' ġbir 
tad-dejta. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar il-
ġbir tad-dejta.

xulxin sabiex jikkoordinaw l-attivitajiet ta' 
ġbir tad-dejta. Fejn ikun rilevanti, l-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ukoll ma' 
pajjiżi terzi fl-istess baċir tal-baħar dwar il-
ġbir tad-dejta.

Or. en

Emenda 481
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Ix-xjenza tas-sajd orjentata lejn il-
politika għandha tiġi msaħħa permezz ta' 
programmi adottati b'mod nazzjonali ta' 
ġbir ta' dejta xjentifika dwar is-sajd, ir-
riċerka u l-innovazzjoni flimkien ma' Stati 
Membri oħra kif ukoll permezz ta' 
strumenti tal-qafas tal-Unjoni dwar ir-
riċerka u l-innovazzjoni.

(37) Ix-xjenza tas-sajd orjentata lejn il-
politika tiġi msaħħa permezz ta' programmi 
adottati b'mod nazzjonali ta' ġbir ta' dejta 
xjentifika dwar is-sajd, ir-riċerka u l-
innovazzjoni flimkien ma' Stati Membri 
oħra kif ukoll permezz ta' strumenti tal-
qafas tal-Unjoni dwar ir-riċerka u l-
innovazzjoni.

Or. en

Emenda 482
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Ix-xjenza tas-sajd orjentata lejn il-
politika għandha tiġi msaħħa permezz ta' 
programmi adottati b'mod nazzjonali ta' 
ġbir ta' dejta xjentifika dwar is-sajd, ir-
riċerka u l-innovazzjoni flimkien ma' Stati 
Membri oħra kif ukoll permezz ta' 
strumenti tal-qafas tal-Unjoni dwar ir-
riċerka u l-innovazzjoni.

(37) Ix-xjenza tas-sajd orjentata lejn il-
politika għandha tiġi msaħħa permezz ta' 
programmi indipendenti adottati b'mod 
nazzjonali ta' ġbir ta' dejta xjentifika dwar 
is-sajd, ir-riċerka u l-innovazzjoni flimkien 
ma' Stati Membri oħra kif ukoll permezz ta' 
strumenti tal-qafas tal-Unjoni dwar ir-
riċerka u l-innovazzjoni.
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Or. nl

Emenda 483
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Ix-xjenza tas-sajd orjentata lejn il-
politika għandha tiġi msaħħa permezz ta' 
programmi adottati b'mod nazzjonali ta' 
ġbir ta' dejta xjentifika dwar is-sajd, ir-
riċerka u l-innovazzjoni flimkien ma' Stati 
Membri oħra kif ukoll permezz ta' 
strumenti tal-qafas tal-Unjoni dwar ir-
riċerka u l-innovazzjoni.

(37) Ix-xjenza tas-sajd orjentata lejn il-
politika għandha tiġi msaħħa permezz ta' 
programmi adottati b'mod nazzjonali ta' 
ġbir ta' dejta xjentifika dwar is-sajd, ir-
riċerka u l-innovazzjoni flimkien ma' Stati 
Membri oħra kif ukoll permezz ta' 
strumenti tal-qafas tal-Unjoni dwar ir-
riċerka u l-innovazzjoni, u d-data 
neċessarju għall-armonizzazzjoni u s-
sistemizzazzjoni magħmula mill-
Kummissjoni.

Or. pt

Emenda 484
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Ix-xjenza tas-sajd orjentata lejn il-
politika għandha tiġi msaħħa permezz ta' 
programmi adottati b'mod nazzjonali ta' 
ġbir ta' dejta xjentifika dwar is-sajd, ir-
riċerka u l-innovazzjoni flimkien ma' Stati 
Membri oħra kif ukoll permezz ta' 
strumenti tal-qafas tal-Unjoni dwar ir-
riċerka u l-innovazzjoni.

(37) Ix-xjenza tas-sajd orjentata lejn il-
politika għandha tiġi msaħħa permezz ta' 
programmi adottati fuq livell ta’ Stat u 
sotto-Stat, billi jitqiesu l-livelli differenti 
tal-poter leġiżlattiv, ta' ġbir ta' dejta 
xjentifika dwar is-sajd, ir-riċerka u l-
innovazzjoni flimkien ma' Stati Membri 
oħra kif ukoll permezz ta' strumenti tal-
qafas tal-Unjoni dwar ir-riċerka u l-
innovazzjoni, u b’hekk ikun stabbilit 
programm komuni ta’ riċerka u ta’ 
innovazzjoni għas-settur tas-sajd tal-
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Unjoni.

Or. es

Emenda 485
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Ix-xjenza tas-sajd orjentata lejn il-
politika għandha tiġi msaħħa permezz ta' 
programmi adottati b'mod nazzjonali ta' 
ġbir ta' dejta xjentifika dwar is-sajd, ir-
riċerka u l-innovazzjoni flimkien ma' Stati 
Membri oħra kif ukoll permezz ta' 
strumenti tal-qafas tal-Unjoni dwar ir-
riċerka u l-innovazzjoni.

(37) Ix-xjenza tas-sajd orjentata lejn il-
politika għandha tiġi msaħħa permezz ta' 
programmi adottati b'mod lokali, reġjonali 
u nazzjonali ta' ġbir ta' dejta xjentifika 
dwar is-sajd, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
flimkien ma' Stati Membri oħra kif ukoll 
permezz ta' strumenti tal-qafas tal-Unjoni 
dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni.

Or. es

Emenda 486
George Lyon

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Ix-xjenza tas-sajd orjentata lejn il-
politika għandha tiġi msaħħa permezz ta' 
programmi adottati b'mod nazzjonali ta' 
ġbir ta' dejta xjentifika dwar is-sajd, ir-
riċerka u l-innovazzjoni flimkien ma' Stati 
Membri oħra kif ukoll permezz ta' 
strumenti tal-qafas tal-Unjoni dwar ir-
riċerka u l-innovazzjoni.

(37) Ix-xjenza tas-sajd orjentata lejn il-
politika tiġi msaħħa permezz ta' programmi 
adottati b'mod nazzjonali ta' ġbir ta' dejta 
xjentifika dwar is-sajd, ir-riċerka u l-
innovazzjoni flimkien ma' Stati Membri 
oħra kif ukoll permezz ta' strumenti tal-
qafas tal-Unjoni dwar ir-riċerka u l-
innovazzjoni.

Or. en
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Emenda 487
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 38 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38a) Il-prominenza internazzjonali tal-
industrija Ewropea tas-sajd, kemm jekk 
minħabba fil-flotot tal-Istati Membri li 
joperaw fl-ibħra kollha kemm jekk 
minħabba fl-investiment min-nazzjonali 
tal-UE f’bosta pajjiżi, timplika l-ħtieġa li 
tkun intensifikata l-istrateġija tal-
formalizzazzjoni tal-ftehimiet fl-oqsma 
relevanti.

Or. es

Emenda 488
Nikolaos Salavrakos

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-ftehimiet dwar sajd sostenibbli 
konklużi ma' pajjiżi terzi għandhom 
jiżguraw li l-attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni 
fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi jkunu bbażati fuq 
l-aħjar parir xjentifiku disponibbli, li 
jiżgura sfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar. Il-ftehimiet li 
jipprovdu għal drittijiet ta' aċċess fi 
skambju ma' kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni, għandhom jikkontribwixxu għall-
istabbiliment ta' qafas ta' governanza ta' 
kwalità għolja biex jiżguraw b'mod 
partikolari miżuri ta’ monitoraġġ, kontroll 
u sorveljanza effikaċi.

(39) Il-ftehimiet dwar sajd sostenibbli 
konklużi ma' pajjiżi terzi għandhom 
jiżguraw li l-attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni 
fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi jkunu bbażati fuq 
l-aħjar parir xjentifiku disponibbli, li 
jiżgura sfruttar u konservazzjoni 
sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar. 
Il-ftehimiet li jipprovdu għal drittijiet ta' 
aċċess fi skambju ma' kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni, għandhom 
jikkontribwixxu għall-istabbiliment ta' 
sistema ta’ ġbir ta’ data xjentifika u ta' 
qafas governanza ta' kwalità għolja biex 
jiżguraw b'mod partikolari miżuri ta’ 
monitoraġġ, kontroll u sorveljanza effikaċi.

Or. en
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Emenda 489
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-ftehimiet dwar sajd sostenibbli 
konklużi ma' pajjiżi terzi għandhom 
jiżguraw li l-attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni 
fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi jkunu bbażati fuq 
l-aħjar parir xjentifiku disponibbli, li 
jiżgura sfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar. Il-ftehimiet li 
jipprovdu għal drittijiet ta' aċċess fi 
skambju ma' kontribuzzjoni finanzjarja 
tal-Unjoni, għandhom jikkontribwixxu 
għall-istabbiliment ta' qafas ta' governanza 
ta' kwalità għolja biex jiżguraw b'mod 
partikolari miżuri ta’ monitoraġġ, kontroll 
u sorveljanza effikaċi.

(39) Il-ftehimiet dwar sajd sostenibbli 
konklużi ma' pajjiżi terzi għandhom 
jiżguraw li l-attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni 
fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi jkunu bbażati fuq 
l-aħjar parir xjentifiku disponibbli, li 
jiżgura sfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar. Il-ftehimiet għandhom 
jikkontribwixxu għall-istabbiliment ta' 
qafas ta' governanza ta' kwalità għolja biex 
jiżguraw b'mod partikolari miżuri ta’ 
monitoraġġ, kontroll u sorveljanza effikaċi.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-ftehimiet tal-Unjoni, oltre għat-teħid tal-forma deskritta aktar ’il fuq, jistgħu jkunu msejsin 
fuq skambju ta’ opportunitajiet ta’ sajd. Għandhom kollha jkunu rikonoxxuti bħala ftehimiet 
ta’ sajd sostenibbli u regolati mill-istess miri globali ta’ sostenibilità.

Emenda 490
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-ftehimiet dwar sajd sostenibbli 
konklużi ma' pajjiżi terzi għandhom 
jiżguraw li l-attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni 
fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi jkunu bbażati fuq 
l-aħjar parir xjentifiku disponibbli, li 

(39) Il-ftehimiet dwar sajd sostenibbli 
konklużi ma' pajjiżi terzi għandhom 
jiżguraw li l-attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni 
fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi jkunu bbażati fuq 
l-aħjar parir xjentifiku disponibbli, li 
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jiżgura sfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar. Il-ftehimiet li 
jipprovdu għal drittijiet ta' aċċess fi 
skambju ma' kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni, għandhom jikkontribwixxu għall-
istabbiliment ta' qafas ta' governanza ta' 
kwalità għolja biex jiżguraw b'mod 
partikolari miżuri ta’ monitoraġġ, kontroll 
u sorveljanza effikaċi.

jiżgura sfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar filwaqt li josservaw il-
prinċipju tal-eċċess li jinsab fl-UNCLOS. 
Il-ftehimiet li jipprovdu għal drittijiet ta' 
aċċess fi skambju ma' kontribuzzjoni 
finanzjarja tal-Unjoni, għandhom 
jikkontribwixxu għall-istabbiliment ta' 
qafas ta' governanza ta' kwalità għolja biex 
jiżguraw b'mod partikolari miżuri ta’ 
monitoraġġ, kontroll u sorveljanza effikaċi.

Or. en

Emenda 491
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Il-ftehimiet dwar sajd sostenibbli 
konklużi ma' pajjiżi terzi għandhom 
jiżguraw li l-attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni 
fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi jkunu bbażati fuq 
l-aħjar parir xjentifiku disponibbli, li 
jiżgura sfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar. Il-ftehimiet li 
jipprovdu għal drittijiet ta' aċċess fi 
skambju ma' kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni, għandhom jikkontribwixxu għall-
istabbiliment ta' qafas ta' governanza ta' 
kwalità għolja biex jiżguraw b'mod 
partikolari miżuri ta’ monitoraġġ, kontroll 
u sorveljanza effikaċi.

(39) Il-ftehimiet dwar sajd sostenibbli 
konklużi ma' pajjiżi terzi għandhom 
jiżguraw li l-attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni 
fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi jkunu bbażati fuq 
l-aħjar parir xjentifiku disponibbli, li 
jiżgura sfruttar sostenibbli tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar. Il-ftehimiet li 
jipprovdu għal drittijiet ta' aċċess fi 
skambju ma' kontribuzzjoni finanzjarja tal-
Unjoni, għandhom jikkontribwixxu għall-
istabbiliment ta' qafas ta' governanza ta' 
kwalità għolja biex jiżguraw b'mod 
partikolari miżuri ta' monitoraġġ, kontroll u 
sorveljanza effikaċi, kif ukoll bħala ko-
żviluppaturi, persegwiti konġuntament 
ma’ pajjiżi terzi, u l-fattibilità ekonomika 
tal-flotta Ewropea.

Or. es

Emenda 492
Patrice Tirolien, Estelle Grelier
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Proposta għal regolament
Premessa 39 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Fejn l-Unjoni tikkonkludi l-
ftehimiet ta’ sajd sostenibbli ma’ pajjiżi 
terzi li jikkondividu l-istess baċir tal-baħar 
bħala reġjuni li jinsabu l-aktar ’il barra, 
għandha tiżgura allokazzjoni ekwa tar-
riżorsi.

Or. fr

Emenda 493
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) L-introduzzjoni ta' klawżola dwar id-
drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet dwar is-
sajd sostenibbli għandha tkun konsistenti 
għalkollox mal-għanijiet ġenerali tal-
politika tal-Unjoni dwar l-iżvilupp.

imħassar

Or. nl

Emenda 494
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) L-introduzzjoni ta' klawżola dwar id-
drittijiet tal-bniedem fil-ftehimiet dwar is-
sajd sostenibbli għandha tkun konsistenti 
għalkollox mal-għanijiet ġenerali tal-
politika tal-Unjoni dwar l-iżvilupp.

imħassar
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Or. pt

Emenda 495
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 40 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40a) Il-ftehimiet ta' sajd bejn l-UE u 
pajjiżi terzi għandhom jiżguraw li r-
rekwiżiti ambjentali, ekonomiċi, u soċjali 
applikabbli għas-sajd li minnhom 
joriġinaw l-importazzjonijiet jkunu 
ekwivalenti għal dawk li hemm 
ikkontemplati fl-Unjoni, u b'hekk jiġi 
permess li l-prodotti tal-Unjoni 
jikkompetu mal-importazzjonijiet fuq 
termini ugwali, kif ukoll ikun estiż il-
mudell ta’ żvilupp soċjali u ambjentali 
b’mod responsabbli. Barra minn hekk, il-
konkorrenza mill-prodotti ta’ pajjiżi terza 
għandha ssir b’mod ġust kemm f’dak li 
għandu x’jaqsam mal-ottemperanza mal-
kondizzjonijiet tax-xogħol u l-istandards 
ambjentali kemm mal-grad sa kemm 
jinkisbu b'sajd legali, rapportat u rregolat. 
Għaldaqstant isegwi li l-prodotti ta’ pajjiżi 
terzi jridu jitqiegħdu f'qagħda ta’ 
reċiproċità f’relazzjoni mal-Unjoni 
Ewropea.

Or. es

Emenda 496
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Ir-rispett lejn il-prinċipji demokratiċi u (41) Ir-rispett lejn il-prinċipji demokratiċi u 
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d-drittijiet tal-bniedem, kif stabbiliti fid-
Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem u strumenti internazzjonali 
rilevanti oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
u lejn il-prinċipju tal-istat tad-dritt, għandu 
jikkostitwixxi element essenzjali tal-
Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli u jkun 
suġġett għal klawżola speċifika dwar id-
drittijiet tal-bniedem.

d-drittijiet tal-bniedem, kif stabbiliti fid-
Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem u strumenti internazzjonali 
rilevanti oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
u lejn il-prinċipju tal-istat tad-dritt, għandu 
jikkostitwixxi element essenzjali tal-
Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli u jkun 
suġġett għal klawżola speċifika dwar id-
drittijiet tal-bniedem u fejn ikun xieraq 
bid-dispożizzjonijiet relevanti tal-ftehimiet 
konklużi mill-Unjoni u l-pajjiżi PKA.

Or. fr

Emenda 497
Lucas Hartong

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Ir-rispett lejn il-prinċipji demokratiċi u 
d-drittijiet tal-bniedem, kif stabbiliti fid-
Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem u strumenti internazzjonali 
rilevanti oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
u lejn il-prinċipju tal-istat tad-dritt, għandu 
jikkostitwixxi element essenzjali tal-
Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli u jkun 
suġġett għal klawżola speċifika dwar id-
drittijiet tal-bniedem.

(41) Ir-rispett lejn il-prinċipji demokratiċi u 
d-drittijiet tal-bniedem, kif stabbiliti fid-
Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem u strumenti internazzjonali 
rilevanti oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
u lejn il-prinċipju tal-istat tad-dritt, għandu 
jikkostitwixxi element essenzjali tal-
Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli u jkun 
suġġett għal klawżola speċifika dwar id-
drittijiet tal-bniedem. L-Istati li jiksru l-
jeddijiet tal-bniedem ma għandhomx 
ikunu eliġibbli għal ftehim dwar is-sajd.

Or. nl

Emenda 498
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 41
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Ir-rispett lejn il-prinċipji demokratiċi u 
d-drittijiet tal-bniedem, kif stabbiliti fid-
Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem u strumenti internazzjonali 
rilevanti oħra dwar id-drittijiet tal-
bniedem, u lejn il-prinċipju tal-istat tad-
dritt, għandu jikkostitwixxi element 
essenzjali tal-Ftehimiet dwar is-Sajd 
Sostenibbli u jkun suġġett għal klawżola 
speċifika dwar id-drittijiet tal-bniedem.

(41) Ir-rispett lejn il-prinċipji demokratiċi u 
d-drittijiet tal-bniedem għandu 
jikkostitwixxi element essenzjali tal-
Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli u 
għandu jkun possibbli għal dawn il-
ftehimiet u l-protokolli tagħhom ta’ 
implementazzjoni li jkunu sospiżi fil-każ 
ta’ vjolazzjoni gravi ta’ dawn il-prinċipji.
Huwa wkoll neċessarju li l-pajjiżi 
mseħbin tal-Unjoni jkunu jistgħu, qabel 
ma jikkonkludu ftehim, jingħataw tagħrif 
preċiż u sħiħ tal-portata tal-jeddijiet u l-
obbligi ta’ kull waħda mill-partijiet fil-
ftehim. Fil-każ tal-pajjiżi PKS, ġie 
stabbilit li d-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 8, 
9 u 96 tal-Ftehima ta’ Cotonou 
jikkostitwixxu l-bażi ġuridika għad-
dispożizzjonijiet relevanti tal-liġi li 
jivvinkolaw lill-Unjoni u l-imsieħba 
tagħha, mingħajr ma jkun hemm ħtieġa 
tal-inklużjoni ta’ klawżola speċifika.

Or. fr

Emenda 499
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 41

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41) Ir-rispett lejn il-prinċipji demokratiċi u 
d-drittijiet tal-bniedem, kif stabbiliti fid-
Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem u strumenti internazzjonali 
rilevanti oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
u lejn il-prinċipju tal-istat tad-dritt, għandu 
jikkostitwixxi element essenzjali tal-
Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli u jkun 
suġġett għal klawżola speċifika dwar id-
drittijiet tal-bniedem.

(41) Ir-rispett lejn il-prinċipji demokratiċi u 
d-drittijiet tal-bniedem, kif stabbiliti fid-
Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-
Bniedem u strumenti internazzjonali 
rilevanti oħra dwar id-drittijiet tal-bniedem, 
u lejn il-prinċipju tal-istat tad-dritt, 
jifforma parti tal-Ftehimiet dwar is-Sajd 
Sostenibbli, li jista’ jkun suġġett għal 
klawżola speċifika dwar id-drittijiet tal-
bniedem konsistenti mal-objettivi ta' 
żvilupp ġenerali tal-Unjoni fejn dan ikun 
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ġustifikat..

Or. pt

Emenda 500
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 41 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) Għandu jiġi dispost qafas 
trasparenti għall-konsultazzjonijiet kollha 
tas-sajd bejn l-Unjoni u l-pajjiżi terzi fil-
viċinat tagħha bl-iskop li jkun hemm 
skambju u allokazzjoni ta’ opportunitajiet 
ta' sajd, jew l-għoti ta’ aċċess għall-ibħra 
rispettivi tagħhom għall-opri tagħhom tal-
baħar.

Or. fr

Emenda 501
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 41 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) Bl-iskop li ttejjeb il-kooperazzjoni 
mal-pajjiżi ġirien u l-ġestjoni tal-
istokkijiet kondiviżi, l-Unjoni għandha 
tikkonkludi ftehimiet ta’ kooperazzjoni 
dwar is-sajd sostenibbli ma’ dawk il-
pajjiżi.

Or. es

Emenda 502
Patrice Tirolien
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Proposta għal regolament
Premessa 41 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41b) Il-ftehimiet ta’ sajd konklużi mill-
Unjoni ma’ pajjiżi terzi fil-viċinat tagħha 
dwar ir-relazzjoni reċiproċi ta’ sajd huma 
s-suġġett ta’ konsultazzjonijiet ta’ kull 
sena imma ma jiddisponux dwar ebda 
proċedura preċiża u konkreta li tirregola 
l-implementazzjoni tagħhom mill-
Kummissjoni. Il-Kunsill għandu għalhekk 
jitħalla jagħmel rakkomandazzjonijiet ta’ 
kull sena lill-Kummissjoni dwar il-
ġestjoni tal-konsultazzjonijiet li jkollha.

Or. fr

Emenda 503
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 41 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41b) Invista tal-problema serja ta’ 
piraterija li tolqot lill-opri tal-baħar 
Ewropej li jistadu f’pajjiżi terzi bis-saħħa 
ta’ ftehimiet bilaterali jew multilaterali, 
għandhom jissaħħu l-miżuri u l-
operazzjonijiet ħalli jipproteġu lil dawn il-
bastimenti tas-sajd, li huma 
partikolarment vulnerabbli għall-
piraterija.

Or. es

Emenda 504
Estelle Grelier
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Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) L-akkwakultura għandha 
tikkontribwixxi għall-preservazzjoni tal-
potenzjal tal-produzzjoni tal-ikel fuq bażi 
sostenibbli mal-Unjoni kollha biex 
tiggarantixxi s-sigurtà tal-ikel fit-tul għaċ-
ċittadini Ewropej u biex tikkontribwixxi 
għad-domanda dinjija dejjem tibker għal 
ikel akkwatiku.

(42) L-akkwakultura għandha 
tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-potenzjal 
tal-produzzjoni tal-ikel fuq bażi sostenibbli 
mal-Unjoni kollha biex tiggarantixxi s-
sigurtà tal-ikel fit-tul għaċ-ċittadini 
Ewropej u biex tikkontribwixxi għad-
domanda dinjija dejjem tibker għal ikel 
akkwatiku.

Or. fr

Emenda 505
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) L-akkwakultura għandha 
tikkontribwixxi għall-preservazzjoni tal-
potenzjal tal-produzzjoni tal-ikel fuq bażi 
sostenibbli mal-Unjoni kollha biex 
tiggarantixxi s-sigurtà tal-ikel fit-tul għaċ-
ċittadini Ewropej u biex tikkontribwixxi 
għad-domanda dinjija dejjem tibker għal 
ikel akkwatiku.

(42) L-akkwakultura għandha 
tikkontribwixxi għall-espansjoni tal-
potenzjal tal-produzzjoni tal-ikel fuq bażi 
sostenibbli mal-Unjoni kollha biex 
tiggarantixxi s-sigurtà tal-ikel fit-tul għaċ-
ċittadini Ewropej, biex tirriduċi l-
importazzjonijiet tal-prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura fl-Unjoni Ewropea, u 
biex jikkontribwixxi għad-domanda dinjija 
dejjem tibker għal ikel akkwatiku.

Or. pt

Emenda 506
Struan Stevenson

Proposta għal regolament
Premessa 42
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) L-akkwakultura għandha 
tikkontribwixxi għall-preservazzjoni tal-
potenzjal tal-produzzjoni tal-ikel fuq bażi 
sostenibbli mal-Unjoni kollha biex 
tiggarantixxi s-sigurtà tal-ikel fit-tul għaċ-
ċittadini Ewropej u biex tikkontribwixxi
għad-domanda dinjija dejjem tibker għal 
ikel akkwatiku.

(42) Is-sajd u l-akkwakultura għandhom 
jikkontribwixxu għall-preservazzjoni tal-
potenzjal tal-produzzjoni tal-ikel fuq bażi 
sostenibbli mal-Unjoni kollha biex 
jiggarantixxu s-sigurtà tal-ikel fit-tul għaċ-
ċittadini Ewropej u biex jikkontribwixxu
għad-domanda dinjija dejjem tibker għal 
ikel akkwatiku.

Or. en

Emenda 507
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) L-akkwakultura għandha
tikkontribwixxi għall-preservazzjoni tal-
potenzjal tal-produzzjoni tal-ikel fuq bażi 
sostenibbli mal-Unjoni kollha biex 
tiggarantixxi s-sigurtà tal-ikel fit-tul għaċ-
ċittadini Ewropej u biex tikkontribwixxi 
għad-domanda dinjija dejjem tibker għal 
ikel akkwatiku.

(42) Sakemm it-tip ta’ akkwalkultura 
promoss ikun sostenibbli jew estensiv, l-
akkwakultura tista’ tikkontribwixxi għall-
preservazzjoni tal-potenzjal tal-produzzjoni 
tal-ikel fuq bażi sostenibbli mal-Unjoni 
kollha biex tiggarantixxi s-sigurtà tal-ikel 
fit-tul għaċ-ċittadini Ewropej u biex 
tikkontribwixxi għad-domanda dinjija 
dejjem tibker għal ikel akkwatiku.

Or. es

Emenda 508
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 42 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) L-akkwakultura għandha l-
potenzjal li tagħti prodotti sani, siguri, 
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sostenibbli u ta’ kwalità għolja 
f’kundizzjonijiet ambjentali, u tista’ 
tagħmel kontribut bħala fattur 
stabilizzanti għall-impjiegi f’bosta reġjuni 
tal-Ewropa li jiddependu, ftit jew wisq, 
mis-sajd.

Or. pt

Emenda 509
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi għall-Istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, 
sostenibbli u inklussiv, u tgħin lejn il-kisba 
tal-għanijiet stipulati f’dik l-istrateġija.

(44) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tikkontribwixxi, b’rabta mas-sajd u mal-
attivitajiet tal-akkwakultura, għall-
Istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir 
intelliġenti, sostenibbli u inklussiv, u tgħin 
lejn il-kisba tal-għanijiet stipulati f’dik l-
istrateġija.

Or. pt

Emenda 510
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 44 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a) Il-linji-gwida mhux vinkolanti dwar 
id-dimensjoni soċjali tal-politika komuni 
tas-sajd u l-akkwakultura għandha tiġi 
stabbilita ħalli tqiegħed lill-bnedmin fiċ-
ċentru tal-politiki u tgħammar lill-Unjoni 
bir-regoli soċjali minimi għas-setturi tas-
sajd u tal-akkwakultura bl-iskop li, b’mod 
partikolari, fl-Unjoni jkun hemm 
armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet ta’ 
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sigurtà u l-kondizzjonijiet ta’ għixien u 
xogħol u l-garanzija tat-taħriġ u l-aċċess 
għall-professjoni.

Or. fr

Emenda 511
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Premessa 44 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a) Għandu jinżamm amment u jiġi 
sottolinjat li n-nisa għamlu ħafna xogħol 
fid-dinja tas-sajd, li, storikament, mhux 
biss żied il-valur, imma wkoll, bħal fil-każ, 
ngħidu aħna, tax-xebbieka, il-ħaddiema 
tal-port, u l-impakkettaturi, 
ikkostitwixxew parti essenzjali mis-settur 
tas-sajd veru u proprju.

Or. es

Emenda 512
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 44 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a) Il-linji-gwida dwar id-dimensjoni 
soċjali tal-politika komuni tas-sajd u l-
akkwakultura għandha tiġi stabbilita ħalli 
tqiegħed lill-bnedmin fiċ-ċentru tal-
politiki u tgħammar lill-Unjoni bir-regoli 
soċjali minimi għas-setturi tas-sajd u tal-
akkwakultura bl-iskop li, b’mod 
partikolari, fl-Unjoni jkun hemm 
armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet ta’ 
sigurtà u l-kondizzjonijiet ta’ għixien u 
xogħol u l-garanzija tat-taħriġ u l-aċċess 
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għall-professjoni.

Or. fr

Emenda 513
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) L-attivitajiet tal-akkwakultura fl-
Unjoni huma influwenzati minn 
kundizzjonijiet differenti f’pajjiżi 
differenti, inkludi dwar l-
awtorizzazzjonijiet għall-operaturi, il-linji 
gwida strateġiċi tal-Unjoni għal pjanijiet 
strateġiċi nazzjonali għandhom jiġu 
żviluppati biex titjieb il-kompetittività tal-
industrija tal-akkwakultura, b'appoġġ 
għall-iżvlupp tagħha u l-innovazzjoni, u l-
inkoraġġiment tal-attività ekonomika, id-
diversifikazzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-
ħajja fiz-zoni kostali u rurali, kif ukoll il-
mekkaniżmi għall-iskambju bejn l-Istati 
Membri ta' informazzjoni u l-aqwa prassi 
permezz ta' metodu miftuħ ta' 
koordinazzjoni ta' miżuri nazzjonali dwar 
is-sigurtà tan-negozju, l-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju tal-Unjoni, u s-
simplifikazzjoni amministrattiva tal-
liċenzjar.

(45) L-attivitajiet tal-akkwakultura fl-
Unjoni huma influwenzati minn 
kundizzjonijiet differenti f’pajjiżi 
differenti, inkludi dwar l-
awtorizzazzjonijiet għall-operaturi, il-linji 
gwida strateġiċi tal-Unjoni għal pjanijiet 
strateġiċi nazzjonali għandhom jiġu 
żviluppati, adattati għar-restrizzjonijiet 
eżistenti f’kull Stat Membru, biex titjieb il-
kompetittività tal-industrija tal-
akkwakultura, b'appoġġ għall-iżvlupp 
tagħha u l-innovazzjoni, u l-inkoraġġiment 
tal-attività ekonomika, u l-produzzjoni 
mkattra li jużaw l-ispeċijiet u metodi ta’ 
produzzjoni li joqogħdu l-aktar għal kull 
pajjiż, u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja fiz-zoni 
kostali u rurali, kif ukoll il-mekkaniżmi 
għall-iskambju bejn l-Istati Membri ta' 
informazzjoni u l-aqwa prassi permezz ta' 
metodu miftuħ ta' koordinazzjoni ta' miżuri 
nazzjonali dwar is-sigurtà tan-negozju, l-
aċċess għall-ilmijiet u l-ispazju tal-Unjoni, 
u s-simplifikazzjoni amministrattiva tal-
liċenzjar jew konċessjonijiet.

Or. pt

Emenda 514
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 45
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) L-attivitajiet tal-akkwakultura fl-
Unjoni huma influwenzati minn 
kundizzjonijiet differenti f’pajjiżi 
differenti, inkludi dwar l-
awtorizzazzjonijiet għall-operaturi, il-linji 
gwida strateġiċi tal-Unjoni għal pjanijiet 
strateġiċi nazzjonali għandhom jiġu 
żviluppati biex titjieb il-kompetittività tal-
industrija tal-akkwakultura, b'appoġġ 
għall-iżvlupp tagħha u l-innovazzjoni, u l-
inkoraġġiment tal-attività ekonomika, id-
diversifikazzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-
ħajja fiz-zoni kostali u rurali, kif ukoll il-
mekkaniżmi għall-iskambju bejn l-Istati 
Membri ta' informazzjoni u l-aqwa prassi 
permezz ta' metodu miftuħ ta' 
koordinazzjoni ta' miżuri nazzjonali dwar 
is-sigurtà tan-negozju, l-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju tal-Unjoni, u s-
simplifikazzjoni amministrattiva tal-
liċenzjar.

(45) Il-linji gwida strateġiċi tal-Unjoni 
għal pjanijiet strateġiċi nazzjonali 
għandhom jiġu żviluppati biex titjieb il-
kompetittività tal-akkwakultura estensiv, 
b'appoġġ għall-iżvlupp tagħha u l-
innovazzjoni, u l-inkoraġġiment tal-attività 
ekonomika, u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja 
fiz-zoni kostali u rurali, kif ukoll il-
mekkaniżmi għall-iskambju bejn l-Istati 
Membri ta' informazzjoni u l-aqwa prassi 
permezz ta' metodu miftuħ ta' 
koordinazzjoni ta' miżuri nazzjonali dwar 
is-sigurtà tan-negozju u l-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju tal-Unjoni.

Or. es

Emenda 515
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) L-attivitajiet tal-akkwakultura fl-
Unjoni huma influwenzati minn 
kundizzjonijiet differenti f’pajjiżi 
differenti, inkludi dwar l-
awtorizzazzjonijiet għall-operaturi, il-linji 
gwida strateġiċi tal-Unjoni għal pjanijiet 
strateġiċi nazzjonali għandhom jiġu 
żviluppati biex titjieb il-kompetittività tal-
industrija tal-akkwakultura, b'appoġġ 
għall-iżvlupp tagħha u l-innovazzjoni, u l-
inkoraġġiment tal-attività ekonomika, id-

(45) L-attivitajiet tal-akkwakultura fl-
Unjoni huma influwenzati minn 
kundizzjonijiet differenti f’pajjiżi 
differenti, inkludi dwar l-
awtorizzazzjonijiet għall-operaturi, il-linji 
gwida strateġiċi tal-Unjoni għal pjanijiet 
strateġiċi nazzjonali għandhom jiġu 
żviluppati biex titjieb il-kompetittività tal-
industrija tal-akkwakultura, b'appoġġ 
għall-iżvlupp tagħha u l-innovazzjoni, u l-
inkoraġġiment tal-attività ekonomika, id-
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diversifikazzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-
ħajja fiz-zoni kostali u rurali, kif ukoll il-
mekkaniżmi għall-iskambju bejn l-Istati 
Membri ta' informazzjoni u l-aqwa prassi 
permezz ta' metodu miftuħ ta' 
koordinazzjoni ta' miżuri nazzjonali dwar 
is-sigurtà tan-negozju, l-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju tal-Unjoni, u s-
simplifikazzjoni amministrattiva tal-
liċenzjar.

diversifikazzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-
ħajja fiz-zoni kostali u rurali, kif ukoll il-
mekkaniżmi għall-iskambju ta' 
informazzjoni u l-aqwa prassi permezz ta' 
metodu miftuħ ta' koordinazzjoni ta' miżuri 
reġjonali u nazzjonali dwar is-sigurtà tan-
negozju, l-aċċess għall-ilmijiet u l-ispazju 
tal-Unjoni, u s-simplifikazzjoni 
amministrattiva tal-liċenzjar.

Or. es

Emenda 516
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) In-natura speċifika tal-akkwakultura 
titlob Kunsill Konsultattiv għal 
konsultazzjoni mal-partijiet interessati 
dwar elementi tal-politiki tal-Unjoni li 
jistgħu jaffettwaw l-akkwakultura.

(46) In-natura speċifika tal-akkwakultura 
titlob Kunsill Konsultattiv għal 
konsultazzjoni mal-partijiet interessati 
dwar elementi tal-politiki tal-Unjoni li 
jistgħu jaffettwaw l-akkwakultura 
estensiva u intensiva.

Or. es

Emenda 517
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) In-natura speċifika tal-akkwakultura 
titlob Kunsill Konsultattiv għal 
konsultazzjoni mal-partijiet interessati 
dwar elementi tal-politiki tal-Unjoni li 
jistgħu jaffettwaw l-akkwakultura.

(46) In-natura speċifika u d-diversità kbira 
tal-akkwakultura f’kull Stat Membru 
jitolbu li l-ġestjoni u l-iżvilupp tal-
akkwakultura għandhom jittieħdu fil-
qafas politiku u legali ta' kull Stat 
Membru, bir-rwol tal-Unjoni jkun li 
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tħeġġeġ l-iżvilupp tal-akkwakultura 
mingħajr ma tiċċentralizza l-ġestjoni fil-
livell tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 518
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 46 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46a) Invista tal-ispeċifiċità tar-reġjuni li 
jinsabu l-aktar ’il barra, l-aktar il-bgħid 
ġeografiku tagħhom u l-importanza tas-
sajd għall-ekonomiji tagħhom, għandu 
jitwaqqaf kumitat konsultattiv għar-
reġjuni li jinsabu l-aktar ’il barra li jkun 
fih tliet sottokumitati (ibħra tal-Lbiċ, 
ibħra tal-Lbiċ tal-Oċean Indjan, ibħra tal-
West Indies Franċiżi u tal-Baċir tal-
Antilli u l-Gijana). Dan il-kumitat 
konsultattiv jagħmilha possibbli wkoll li 
jkunu kkontribwiti miżuri kontra s-sajd 
madwar id-dinja kollha li jkun illegali, 
mhux iddikjarat u mhux ġestit.

Or. fr

Emenda 519
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 46 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46b) Invista tal-ispeċifiċità tas-sajd fl-
ibħra interni, l-aktar l-għadd kbir ta’ 
impjiegi li jirrappreżenta, il-minaċċi 
diretti jew indiretti għal dawn il-azjendi 
tas-sajd, in-nuqqas ta’ attenzjoni li 
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tingħatalhom u l-għarfien espert tagħhom 
f’dak li għandu x’jaqsam mal-ispeċijiet u 
l-ambjenti akkwatiċi, għandu jitwaqqaf 
kumitat konsultattiv għar-reġjuni ta’ sajd 
fl-ibħra interni. Dan il-kumitat 
konsultattiv jagħmilha possibbli li l-
azjendi tas-sajd jorganizzaw ruħhom 
b’mod kollettiv permezz ta’ approċċ favur 
l-ekosistema.

Or. fr

Emenda 520
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Hemm bżonn li tissaħħaħ il-
kompetittività tas-settur tas-sajd u l-
akkwakultura tal-Unjoni u li jkun hemm 
enfasi fuq is-simplifikazzjoni b’appoġġ 
għal ġestjoni aħjar tal-attivitajiet ta’ 
produzzjoni u kummerċ tas-settur; l-
Organizzazzjoni Komuni tas-Suq għall-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura għandha 
tiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-prodotti 
kollha tas-sajd u l-akkwakultura 
kkummerċjalizzati fl-Unjoni, għandha 
tippermetti li l-konsumaturi jagħmlu 
għażliet informati aħjar u tappoġġa l-
konsum responsabbli u għandha ttejjeb l-
għarfien u l-fehim ekonomiku tas-swieq 
tal-Unjoni matul il-katina tal-provvista.

(47) Hemm bżonn li tissaħħaħ il-
kompetittività tas-settur tas-sajd u l-
akkwakultura tal-Unjoni u li jkun hemm 
enfasi fuq is-simplifikazzjoni b’appoġġ 
għal ġestjoni aħjar tal-attivitajiet ta’ 
produzzjoni u kummerċ tas-settur; l-
Organizzazzjoni Komuni tas-Suq għall-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura għandha 
tiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-prodotti 
kollha tas-sajd u l-akkwakultura 
kkummerċjalizzati, kemm jekk dawn il-
prodotti għandhom l-oriġini tagħhom fl-
kemm jekk f’pajjiżi terzi,Unjoni, għandha 
tippermetti li l-konsumaturi jagħmlu 
għażliet informati aħjar u tappoġġa l-
konsum responsabbli u għandha ttejjeb l-
għarfien u l-fehim ekonomiku tas-swieq 
tal-Unjoni matul il-katina tal-provvista. Il-
kapitolu dwar l-Organizzjoni Komuni tas-
Swieq għandu jinkludi dispożizzjonijiet li 
jagħmlu l-importazzjonijiet tas-sajd u tal-
prodotti tal-akkwakultura soġġetti għall-
ottemperanza mal-istandards soċjali u 
ambjentali rikonoxxuti 
internazzjonalment.
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Or. fr

Emenda 521
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Hemm bżonn li tissaħħaħ il-
kompetittività tas-settur tas-sajd u l-
akkwakultura tal-Unjoni u li jkun hemm 
enfasi fuq is-simplifikazzjoni b’appoġġ 
għal ġestjoni aħjar tal-attivitajiet ta’ 
produzzjoni u kummerċ tas-settur; l-
Organizzazzjoni Komuni tas-Suq għall-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura għandha 
tiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-prodotti 
kollha tas-sajd u l-akkwakultura 
kkummerċjalizzati fl-Unjoni, għandha 
tippermetti li l-konsumaturi jagħmlu 
għażliet informati aħjar u tappoġġa l-
konsum responsabbli u għandha ttejjeb l-
għarfien u l-fehim ekonomiku tas-swieq 
tal-Unjoni matul il-katina tal-provvista.

(47) Hemm bżonn li tissaħħaħ il-
kompetittività tas-settur tas-sajd u l-
akkwakultura tal-Unjoni u li jkun hemm 
enfasi fuq is-simplifikazzjoni b’appoġġ 
għal ġestjoni aħjar tal-attivitajiet ta’ 
produzzjoni u kummerċ tas-settur; l-
Organizzazzjoni Komuni tas-Suq għall-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura għandha 
tiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-prodotti 
kollha tas-sajd u l-akkwakultura 
kkummerċjalizzati fl-Unjoni, għandha 
tippermetti li l-konsumaturi jagħmlu 
għażliet informati aħjar u tappoġġa l-
konsum responsabbli u għandha ttejjeb l-
għarfien u l-fehim ekonomiku tas-swieq 
tal-Unjoni matul il-katina tal-provvista. L-
Organizzazzjoni tas-Suq Komuni għandha 
wkoll tkun mgħammra bi strumenti li 
jagħmluha possibbli li taġġusta għall-
iżviluppi fis-suq xprunati mill-istat tar-
riżorsi u partikolarment mill-objettiv tal-
ksib tal-produzzjoni massima sostenibbli. 
Fl-aħħar nett, għandha tiffaċilita l-
istrutturar tas-setturi u r-rabtiet bejn l-
elementi ta' dawn is-setturi li jkunu ġejjin 
mill-baħar lejn id-direzzjoni ta' ġewwa u 
mid-direzzjoni ta' ġewwa lejn il-baħar.

Or. fr

Emenda 522
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Hemm bżonn li tissaħħaħ il-
kompetittività tas-settur tas-sajd u l-
akkwakultura tal-Unjoni u li jkun hemm 
enfasi fuq is-simplifikazzjoni b’appoġġ 
għal ġestjoni aħjar tal-attivitajiet ta’
produzzjoni u kummerċ tas-settur; l-
Organizzazzjoni Komuni tas-Suq għall-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura għandha 
tiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-prodotti 
kollha tas-sajd u l-akkwakultura 
kkummerċjalizzati fl-Unjoni, għandha 
tippermetti li l-konsumaturi jagħmlu 
għażliet informati aħjar u tappoġġa l-
konsum responsabbli u għandha ttejjeb l-
għarfien u l-fehim ekonomiku tas-swieq 
tal-Unjoni matul il-katina tal-provvista.

(47) Hemm bżonn li tissaħħaħ il-
kompetittività tas-settur tas-sajd u l-
akkwakultura tal-Unjoni u li jkun hemm 
enfasi fuq is-semplifikazzjoni 
amministrattiva b’appoġġ għal ġestjoni 
aħjar tal-attivitajiet ta’ produzzjoni u 
kummerċ tas-settur; F'dak li għandu 
x’jaqsam mal-kummerċjalizzazzjoni, 
huwa essenzjali li jkunu armonizzati r-
regoli dwar il-pagamenti lill-produtturi fl-
UE fis-sens li jkunu hemm 30 jum mid-
data tal-kunsinna tal-prodotti. l-
Organizzazzjoni Komuni tas-Suq għall-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura għandha 
tiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-prodotti 
kollha tas-sajd u l-akkwakultura 
kkummerċjalizzati fl-Unjoni, b’tikketta li 
tagħżel bejn prodotti tal-Komunità u 
prodotti importati, għandha tippermetti li l-
konsumaturi jagħmlu għażliet informati 
aħjar u tappoġġa l-konsum responsabbli u 
għandha ttejjeb l-għarfien u l-fehim 
ekonomiku tas-swieq tal-Unjoni matul il-
katina tal-provvista.

Or. pt

Emenda 523
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Hemm bżonn li tissaħħaħ il-
kompetittività tas-settur tas-sajd u l-
akkwakultura tal-Unjoni u li jkun hemm 
enfasi fuq is-simplifikazzjoni b’appoġġ 
għal ġestjoni aħjar tal-attivitajiet ta’ 
produzzjoni u kummerċ tas-settur; l-

(47) Hemm bżonn li tissaħħaħ il-
kompetittività tas-settur tas-sajd u l-
akkwakultura tal-Unjoni u li jkun hemm 
enfasi fuq is-simplifikazzjoni b’appoġġ 
għal ġestjoni aħjar tal-attivitajiet ta’ 
produzzjoni u kummerċ tas-settur; l-
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Organizzazzjoni Komuni tas-Suq għall-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura għandha 
tiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-prodotti 
kollha tas-sajd u l-akkwakultura 
kkummerċjalizzati fl-Unjoni, għandha 
tippermetti li l-konsumaturi jagħmlu 
għażliet informati aħjar u tappoġġa l-
konsum responsabbli u għandha ttejjeb l-
għarfien u l-fehim ekonomiku tas-swieq 
tal-Unjoni matul il-katina tal-provvista.

Organizzazzjoni Komuni tas-Suq għall-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura għandha 
tiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-prodotti 
kollha tas-sajd u l-akkwakultura 
kkummerċjalizzati fl-Unjoni, għandha 
tippermetti li l-konsumaturi jagħmlu 
għażliet informati aħjar imsejsa fuq it-
traċċabilità u tappoġġa l-konsum 
responsabbli u għandha ttejjeb l-għarfien u 
l-fehim ekonomiku tas-swieq tal-Unjoni 
matul il-katina tal-provvista.

Or. es


