
AM\905832MT.doc PE491.362v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għas-Sajd

2011/0195(COD)

25.6.2012

EMENDI - PARTI VI
2005 - 2367

Abbozz ta' rapport
Ulrike Rodust
(PE483.528v01-00)

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-
Politika Komuni tas-Sajd

Proposta għal regolament
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))



PE491.362v01-00 2/175 AM\905832MT.doc

MT

AM_Com_LegReport



AM\905832MT.doc 3/175 PE491.362v01-00

MT

Emenda 2005
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru jista' jawtorizza l-kiri ta' 
opportunitajiet individwali tas-sajd lejn u 
mingħand Stati Membri oħra.

2. L-Istati Membri għandhom jawtorizzaw 
il-kiri ta' opportunitajiet individwali tas-
sajd lil u mingħand Stati Membri oħra.

Or. es

Emenda 2006
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Stat Membru jista' jawtorizza l-kiri ta' 
opportunitajiet individwali tas-sajd lejn u 
mingħand Stati Membri oħra.

2. Stat Membru għandu jawtorizza l-kiri 
ta' opportunitajiet individwali tas-sajd lejn 
u mingħand Stati Membri oħra.

Or. es

Emenda 2007
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 32 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fl-interess li jsir użu effiċjenti tal-
opportunitajiet tas-sajd ta' kull Stat 
Membru, għandha titqies l-eżistenza ta’ 
gruppi ta’ produtturi transkonfinali.

Or. es
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Emenda 2008
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 32 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jistgħu jiġu stabbiliti gruppi ta’ 
produtturi transkonfinali bil-ħsieb li jiġi 
inkoraġġit l-aħjar użu possibbli tal-
opportunitajiet tas-sajd ta’ kull Stat 
Membru.

Or. es

Emenda 2009
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 32 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Gruppi ta' produtturi minn Stat 
Membru wieħed jew aktar għandhom jiġu 
awtorizzati bil-għan li jiġi inkuraġġit l-
użu razzjonali tal-opportunitajiet tas-sajd.

Or. es

Emenda 2010
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, João 
Ferreira, Werner Kuhn

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33 imħassar
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Allokazzjoni ta’ opportunitajiet tas-sajd li 
mhumiex suġġetti għal sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli

1. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif 
l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lilu 
skont l-Artikolu 16, u li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, jistgħu jiġu allokali lil 
bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu. 
Huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni 
dwar il-metodu tal-allokazzjoni.

Or. fr

Emenda 2011
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33 imħassar
Allokazzjoni ta’ opportunitajiet tas-sajd li 

mhumiex suġġetti għal sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli

1. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif
l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lilu 
skont l-Artikolu 16, u li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, jistgħu jiġu allokali lil 
bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu. 
Huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni 
dwar il-metodu tal-allokazzjoni.

Or. en

Emenda 2012
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 33
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33 imħassar
Allokazzjoni ta’ opportunitajiet tas-sajd li 

mhumiex suġġetti għal sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli

1. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif 
l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lilu 
skont l-Artikolu 16, u li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, jistgħu jiġu allokali lil 
bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu. 
Huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni 
dwar il-metodu tal-allokazzjoni.

Or. en

Emenda 2013
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 33 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Allokazzjoni ta’ opportunitajiet tas-sajd li 
mhumiex suġġetti għal sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli

Allokazzjoni ta’ opportunitajiet tas-sajd

Or. pt

Emenda 2014
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif 
l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lilu 
skont l-Artikolu 16, u li mhumiex suġġetti 

imħassar
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għal sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, jistgħu jiġu allokali lil 
bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu. 
Huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni 
dwar il-metodu tal-allokazzjoni.

Or. es

Emenda 2015
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif 
l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lilu 
skont l-Artikolu 16, u li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, jistgħu jiġu allokali lil 
bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu. Huwa 
għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar il-
metodu tal-allokazzjoni.

1. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif 
l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lilu 
skont l-Artikolu 16 jistgħu jiġu allokati lil 
bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu. Huwa 
għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar il-
metodu tal-allokazzjoni.

Or. fr

Emenda 2016
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif 
l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lilu 
skont l-Artikolu 16, u li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, jistgħu jiġu allokali lil 
bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu. Huwa 
għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar il-
metodu tal-allokazzjoni.

1. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif 
l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lilu 
skont l-Artikolu 16, u li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, jistgħu jiġu allokati lil 
bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu,
abbażi ta’ kriterji trasparenti u oġġettivi, 
skont il-kriterji spjegati fl-Artikolu 28(2), 
li għandhom ikunu disponibbli 
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pubblikament. Huwa għandu jinforma lill-
Kummissjoni dwar il-metodu tal-
allokazzjoni.

Or. en

Emenda 2017
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 33 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif 
l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lilu 
skont l-Artikolu 16, u li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta’ konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli, jistgħu jiġu allokali lil 
bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu. Huwa 
għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar il-
metodu tal-allokazzjoni.

1. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi kif 
l-opportunitajiet tas-sajd mogħtija lilu 
skont l-Artikolu 16 jistgħu jiġu allokali lil 
bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu. Huwa 
għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar il-
metodu tal-allokazzjoni.

Or. pt

Emenda 2018
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 33 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jkun qed jalloka opportunitajiet 
tas-sajd individwali Stat Membru għandu 
jagħti aċċess prijoritarju lill-bastimenti 
tas-sajd li jkunu jissodisfaw kriterji 
trasparenti u oġġettivi. Il-kriterji 
trasparenti jiġu stabbiliti mill-Kunsill u 
mill-Parlament, ikunu pubblikament 
disponibbli u jkunu jinkludu imma ma 
jkunux limitati għal:
(a) l-użu ta’ metodi tas-sajd aktar selettivi, 
rkaptu u prattiki li jkollhom rata baxxa 
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ta’ qabdiet inċidentali u impatt baxx fuq l-
ekosistemi tal-baħar;
(b) il-pussess ta’ rekord tajjeb ta’ 
konformità mar-regoli tal-Politika 
Komuni tas-Sajd u r-rekwiżiti ambjentali 
tal-UE u mar-rispett għal-limiti tal-
qabdiet u/jew tal-isforzi tas-sajd 
denominati mill-parir xjentifiku;
(c) l-iżgurar ta’ rata akbar ta’ impjiegi ta’ 
kwalità tajba, kemm-il darba dan ma 
jkollux impatti ambjentali negattivi;
(d) l-użu ta’ bastimenti u metodi tas-sajd li 
jkollhom livelli baxxi ta’ emissjonijiet tal-
fjuwil u li jkunu enerġetikament 
effiċjenti;  kif ukoll
(e) l-użu ta’ sorveljanza bil-vidjo jew xi 
tagħmir elettroniku ta’ monitoraġġ 
ekwivalenti;
(f) kundizzjonijiet tax-xogħol li jkunu 
konformi mal-istandards internazzjonali 
relevanti, partikolarment il-Konvenzjoni 
tal-ILO dwar Ix-Xogħol fis-Settur tas-
Sajd tal-2007.
(f) il-produzzjoni li tkun ġiet irrappurtata 
matul tal-anqas l-aħħar tliet snin.

Or. en

Emenda 2019
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 33 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ikkummerċjar tal-opportunitajiet 
tas-sajd imsemmija hawn fuq għandu jiġi 
awtorizzat bejn l-Istati Membri li ma 
jkollhomx flotta kbira biżżejjed biex jużaw 
l-opportunitajiet tagħhom kollha u oħrajn 
li ma jkollhomx possibilitajiet biżżejjed 
meta mqabbla mal-kapaċità tal-flotta 
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tagħhom.

Or. es

Emenda 2020
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 33 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Regoli tranżizzjonali speċifiċi għall-
Baħar Mediterran; dħul ta’ sistema 
TURF
 Għandu jiġi stabbilit jew indikat sal-31 
ta’ Diċembru 2014 korp xjentifiku biex 
jipprovdi parir xjentifiku għaż-żoni tas-
sajd tal-Mediterran li jkun analogu għal 
dak tal-ICES, bil-għan li jappoġġja l-
konformità tal-Unjoni u tal-awtoritajiet 
tal-Istati Membri mal-objettivi ta’ dan ir-
Regolament.   
Dan il-korp għandu jqis l-opinjoni tal-
organizzazzjonijiet ikkonċernati kollha, 
inklużi dawk li jirrappreżentaw iż-żoni 
tas-sajd, il-komunità xjentifika, il-
gvernijiet u s-soċjetà ċivili.

Or. el

Emenda 2021
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 33 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Hekk kif l-opportunitajiet tas-sajd 
kollha li jkunu allokati għal stokk ta’ ħut 
speċifiku jkunu ġew eżawriti, fil-livell 
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nazzjonali u/jew tal-UE, kwalunkwe 
attivitajiet tas-sajd li jinkludu qabdiet, 
kemm dawk intenzjonati u kemm dawk li 
ma jkunux, ta’ dan l-istokk iridu jieqfu.

Or. en

Emenda 2022
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 33a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33a
Rieżami tas-sistema tal-konċessjonijiet 

tas-sajd trasferibbli
Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament il-Kummissjoni għandha 
tivvaluta kemm is-sistema tal-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
msemmija fl-Artikoli 27 sa 33 tar-
regolament tkun qed taħdem tajjeb, u jekk 
ikun meħtieġ, għandha temenda s-sistema 
skont il-bżonn, inkluż billi tistabbilixxi 
sistema Komunitarja ta’ konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li jiġu spjegati b’mod ċar miżuri li jkunu jippermettu l-valutazzjoni u, jekk 
applikabbli, l-emendar tas-sistema.

Emenda 2023
Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 33a (ġdid)



PE491.362v01-00 12/175 AM\905832MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33a
Allokazzjoni ta’ sistema ta’ 

konċessjonijiet
Jekk xi Stat Membru jiddeċiedi li jdaħħal 
sistema ta’ konċessjonijiet skont il-
prinċipju tal-konservazzjoni tar-riżorsi, 
din trid: 
- tkun konċessjoni ibbażata fuq territorju 
jew dritt tal-utent;
- tkun volontarja;
- tkun nontrasferibbli;
- tkun ġestita mill-istat, li jiddeċiedi dwar 
l-ilqugħ ta' sikurezza soċjali xieraq biex 
jiġu kkumpensati l-effetti fuq l-impjiegi d-
dħul ta’ sistema ta' konċessjonijiet;
- tagħti aċċess prijoritarju lis-sajjieda li 
jistadu b’mod li jkun soċjalment u 
ambjentalment responsabbli;
- tistabbilixxi miżur ċari li jsalvagwardjaw 
is-sajd kostali ta' skala żgħira u s-sajd 
artiġġjanali, filwaqt li tieħu definizzjoni 
komuni ta' sajd ta' skala żgħira bħala 
punt ta' tluq;
- ma tkunx l-uniku mezz propost għat-
tnaqqis tal-kapaċità żejda, imma għandha 
tiġi akkumpanjata minn azzjonijiet oħra li 
jkollhom l-istess għan;
- tqis id-diffikultajiet tal-implimentazzjoni 
f’żoni tal-baħar li fihom is-sistema tal-
kwoti bil-kemm teżisti;
- tqis il-prinċipju tal-kompetenza 
kondiviża, billi s-sistema tal-
konċessjonijiet tikkonċerna d-
distribuzzjoni ekonomika tal-
opportunitajiet tas-sajd u l-flotta tas-sajd 
tal-UE;

Or. it
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Emenda 2024
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 4 – Artikolu 33b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33b
Introduzzjoni ta’ Sistema ta’ Drittijiet tal-
Utent għas-Sajd ibbażati fuq it-Territorju 

(TURF)
1. Għandu jiġi stabbilit jew indikat sal-31 
ta’ Diċembru 2014 korp xjentifiku biex 
jipprovdi parir xjentifiku li jkun analogu 
għal dak tal-ICES, bil-għan li jipprovdi 
parir xjentifiku biex jappoġġja l-
konformità tal-Unjoni u tal-awtoritajiet 
tal-Istati Membri mal-objettivi ta’ dan ir-
Regolament.   
2. Sa ...: [sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament], l-Istati Membri 
għandhom jidentifikaw, ikomplu jindikaw 
u jsibu l-pożizzjoni taż-żoni protetti kif 
definit fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament 
tal-Kunsill (KE) Nru 1967/2006, inkluż 
imma mhux limitat għal: ħabitati mħarsa 
skont l-Artikolu 4 ta’ dak ir-Regolament, 
żoni tas-sajd Komunitarji mħarsa skont l-
Artikolu 6 u żoni tas-sajd nazzjonali 
mħarsa skont l-Artikolu ta’ dak ir-
Regolament, kif ukoll iż-żoni kollha tal-
irkuprar tal-istokkijiet tal-ħut stabbiliti 
skont l-Artikolu 7a ta’ dan ir-Regolament. 
L-Istati Membri għandhom jidentifikaw 
ukoll, fl-ilmijiet territorjali tagħhom, il-
ħabitati essenzjali tal-ħut u ż-żoni 
sensittivi li jkun fihom meded ta’ ħaxix 
tal-baħar, ħabitat li jrawwem il-qroll u 
meded ta’ alga kalkarja (maerl).
3. Sa ...: [tliet snin wara d-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament] iż-żoni mħarsa 
kollha li jkunu ġew identifikati skont il-
paragrafu 2 għandhom jingħalqu għal 
kull attività tas-sajd għal perjodu minimu 
ta’ ħames snin ħalli l-istokkijiet tal-ħut 
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ikunu jistgħu jirkupraw, kemm-il darba l-
korp xjentifiku msemmi fil-paragrafu 1 
ma jiddeterminax permezz ta' 
valutazzjonijiet speċifiċi għaż-żoni tas-
sajd li l-istokkijiet ma jkunux mistada ż-
żejjed u li l-attivitajiet tas-sajd ikunu 
jistgħu jitwettqu mingħajr ma jiġi 
kompromess l-ilħuq tal-objettivi tal-
Artikolu 2 u mingħajr ma jitqiegħdu fil-
periklu l-ħabitati u l-ispeċijiet imħarsa 
f'żona tas-sajd imħarsa partikolari. L-
attivitajiet tas-sajd jistgħu jerġgħu jibdew 
biss wara li tkun ġiet stabbilita  żona oħra, 
waħda jew aktar, tal-istess dimensjonijiet 
fejn l-attivitajiet tas-sajd kollha jkunu 
pprojbiti.
4. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
sistema ta’ drittijiet tal-utent għas-sajd 
ibbażati fuq it-territorju (TURF) fejn ma 
jkunux jimplimentaw sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd. F’tali każijiet, l-
Istati Membri għandhom jiddelinjaw iż-
żoni fl-ilmijiet territorjali tagħhom li 
fihom joperaw il-bastimenti tas-sajd 
tagħhom, u jiddeterminaw liema 
bastimenti għandhom jiġu awtorizzati li 
joperaw fi ħdan kull tali żona. Meta jkunu 
qed jiddelinjaw iż-żoni tas-sajd tagħhom l-
Istati Membri għandhom jiddelinjaw 
kemm il-medda spażjali taż-żona tas-sajd 
bħala ħaġa sħiħa, kif ukoll il-
pożizzjonament taż-żoni tas-sajd protetti 
kollha u jimmiraw li jsostnu l-benefiċċji 
tat-tixrid miż-żoni tas-sajd imħarsa għad-
dententuri eliġibbli. 
5. Sehem mhux trasferibbli tat-TURF, 
espress bħala intitolamenti tal-utenti li 
jkunu delinjati spażjalment, limiti 
individwali fuq il-qabdiet, jew limiti 
individwali fuq l-isforz jew kwalunkwe 
kombinazzjoni ta’ dawn, għandu jiġi 
assenjat lill-kull detentur eliġibbli fit-
TURF, skont ir-rekwiżiti ta’ eliġibilità u 
kriterji oħra stabbiliti skont l-Artikoli 27, 
28 u 28a;
6. Il-mortalità mis-sajd għandha tiġi 
limitata għal livelli li jissodisfaw l-objettivi 



AM\905832MT.doc 15/175 PE491.362v01-00

MT

tal-Artikolu 2, u l-Unjoni għandha tfittex 
kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi meta tkun 
qed tistabbilixxi l-limiti fuq il-ħsad tal-
istokkijiet kondiviżi ma’ tali pajjiżi terzi 
skont il-prinċipji li ġejjin:
(a) Il-parir xjentifiku dwar livelli xierqa 
tal-mortalità mis-sajd fil-Mediterran 
għandha tiġi ottenuta mill-aħjar għejun 
disponibbli.
(b) Fiż-żoni tas-sajd fejn id-dejta hija 
limitata, il-livelli tal-mortalità mis-sajd 
għandhom jiġu stabbiliti bl-użu ta’ metodi 
ta’ valutazzjoni u regoli dwar il-kontroll 
tal-ħsad li jkunu adattati għall-ġestjoni ta’ 
sajd li jkun nieqes mid-dejta ibbażati fuq 
il-metodoloġiji spjegati fil-paragrafi 3.1 u 
3.2 tal-Parti B tal-Anness ta’ mad-
Deċiżjoni 2010/477/UE dwar il-kriterji u 
l-istandards metodoloġiċi dwar l-istatus 
ambjentali tajjeb tal-ilmijiet tal-baħar, u 
għandu jiġi stabbilit bħala prijorità pjan 
għat-titjib tal-kwalità tad-dejta bħala parti 
mill-pjanijiet pluriennali applikabbli, 
imma tal-anqas sal-31 ta’ Lulju 2014.
(c) L-Istati Membri għandhom jieħdu 
miżuri biex jespandu l-ġbir tad-dejta skont 
l-Artikolu 17(4) tar-Regolament (KE) Nru 
1967/2006 biex tkopri l-qabdiet tal-
ispeċijiet kollha li jirriżultaw mill-
bastimenti tas-sajd kollha, inklużi ż-żoni  
tas-sajd ta’ rikreazzjoni, sa mhux aktar 
tard mill-31 ta’ Diċembru 2014.
(d) L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu u 
jinfurzaw miżuri addizzjonali ta’ ħarsien 
(inkluża l-esklużjoni tas-sajd ta’ 
rikreazzjoni jew restrizzjonijiet fuq il-
kwantità, it-tipi ta’ rkaptu, iż-żona spazjali 
jew iż-żmien meta jsir is-sajd) li jkunu 
jsaħħu l-abbundanza, jew il-profitabilità 
taż-żoni tas-sajd tagħhom.
7. Għandhom jiġu stabbiliti u 
implimentati miżuri tal-obbligu tal-għoti 
ta’ rendikont biex jiġi żgurat li d-detenturi 
eliġibbli tat-TURFs jibqgħu fil-limiti tal-
qabda, iż-żona, u/jew sforz tagħhom. L-
awtoritajiet tal-Istati Membri għandhom 
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jistabbilixxu mekkaniżmi biex jiġi żgurat 
li l-qabdiet kollha jiġu rreġistrati fuq bażi 
ta’ kuljum, u li d-dejta dwar iż-żoni tas-
sajd tkun disponibbli biex tiġi żgurata l-
konformità u għal finijiet ta’ ġestjoni u 
valutazzjoni xjentifika.
8. L-istabbiliment u l-implimentazzjoni 
tat-TURFs għandhom jiġu appoġġjati 
finanzjarjament mill-Unjoni. L-Unjoni 
għandha wkoll tieħu miżuri biex tnaqqas 
il-konsegwenzi soċjali u ekonomiċi 
negattivi possibbli tat-TURFs li jistgħu 
jinqalgħu.
9. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55, li jikkonsistu f’miżuri ta’ 
inadempjenza fir-rigward tal-paragrafi 2, 
3, 4, 5, 6 u 7 jekk Stat Membru jonqos 
milli jissodisfa l-obbligi tiegħu skont dawn 
il-paragrafi.

Or. it

Emenda 2025
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu -34a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -34a
Kalkulazzjoni tal-kapaċità tas-sajd

1. Il-flotot tas-sajd tal-Istati Membri 
għandhom jiġu kkalkolati fir-rigward tal-
abilità tagħhom li jaqbdu l-ħut. Għal dan 
il-għan, sat 30 ta’ Ġunju 2013, il-
Kummissjoni għandha tressaq proposta 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex 
jiġi emendat ir-Regolament tal-Kunsill 
(KEE) 2930/1986 biex jiddefinixxi l-
kapaċità skont il-karatteristiċi li ġejjin:
a) tul globali
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b) wisa’
c) tunnellaġġ gross
d) saħħa tal-magna
e) tip ta’ rkaptu
f) dimensjoni tal-irkaptu (inkluż l-għadd 
ta’ unitajiet użati)
g) kwalunkwe karatteristika oħra li jista’ 
jittieħed il-qies tagħha li taffettwa l-abilità 
li jkollu bastiment li jaqbad il-ħut
2. L-Istati Membri għandhom iressqu lill-
Kummissjoni dejta verifikata għall-flotot 
tagħhom skont il-karatteristiċi tal-
bastimenti inklużi fil-paragrafu 1 sal-31 
ta’ Diċembru 2013. Jekk jonqsu milli 
jagħmlu dan l-opportunitajiet tas-sajd 
tagħhom jiġu sospiżi.
3. Sat-30 ta’ Ġunju 2014 il-Kummissjoni 
għandha tippubblika inventarju dettaljat 
tal-kapaċità tal-flottot tas-sajd attwali ta’ 
kull Stat Membru. Il-Kummissjoni 
għandha tibbaża dan id-dokument fuq 
tagħrif mogħti mill-Istati Membri kif 
ukoll tagħrif ieħor li jkun hemm għad-
dispożozzjoni tagħha, inklużi, inter alia, l-
istituzzjonijiet xjentifiċi, l-
Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-Ġestjoni 
tas-Sajd u oħrajn. Dan l-inventarju 
għandu jikkostitwixxi l-bażi għal limiti 
massimi riveduti tal-kapaċitajiet tas-sajd 
għal kull Stat Membru fl-Anness II.
4. Sat-30 ta’ Ġunju 2014 l-Istati Membri 
għandhom iressqu lill-Kummissjoni u 
jippubblikaw valutazzjoni tal-kapaċità 
xierqa ta' kull taqsima tal-flotot li jtajru l-
bandiera tagħhom, minħabba r-riżori li 
hemm għad-dispożizzjoni tagħha.
5. Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-
valutazzjonijiet imressqa mill-Istati 
Membri qabel ma jiġu approvati.

Or. en
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Emenda 2026
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-
sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu bilanċ 
effettiv bejn dik il-kapaċità għas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom, fejn 
meħtieġ, idaħħlu miżuri sabiex jaġġustaw 
il-kapaċità tas-sajd tal-flotot tagħhom biex 
jiksbu bilanċ effettiv bejn dik il-kapaċità 
għas-sajd u l-opportunitajiet tas-sajd 
tagħhom.

Or. fr

Emenda 2027
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-
sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu bilanċ 
effettiv bejn dik il-kapaċità għas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom.

Ma tapplikax għall-verżjoni Maltija.

Or. fr

Emenda 2028
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-
sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu bilanċ 

1. Tkun xi tkun is-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli li tista’ 
tiġi stabbilita, l-Istati Membri għandhom 
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effettiv bejn dik il-kapaċità għas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom.

idaħħlu miżuri, li għandhom jinkludu t-
tneħħija tas-sussidji li jippromwovu l-
kapaċità żejda,  sabiex jaġġustaw il-
kapaċità tas-sajd tal-flotot tagħhom biex 
jiksbu bilanċ stabbli u li jibqa’ fit-tul bejn 
dik il-kapaċità għas-sajd u l-opportunitajiet 
tas-sajd tagħhom u għandhom 
jirrapportaw lill-Kummissjoni fir-rigward 
tal-isforzi tagħhom biex jisabbilixxu 
bilanċ bejn il-kapaċità tas-sajd tagħhom u 
l-opportunitajiet tas-sajd tagħhom, dan it-
tagħrif għandu jkun pubblikament 
disponibbli.

Or. en

Emenda 2029
Chris Davies, Linda McAvan, Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-
sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu bilanċ 
effettiv bejn dik il-kapaċità għas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom.

1. Fi żmien 4 snin mill-adozzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom 
idaħħlu miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità 
tas-sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu 
bilanċ effettiv bejn il-kapaċità għas-sajd 
tagħhom u l-opportunitajiet tas-sajd 
tagħhom skont l-objettivi ġenerali spjegati 
fl-Artikolu 2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waħda mill-akbar kawżi tas-sajd żejjed hija n-nuqqas ta’ aġġustament bejn il-kapaċità tas-
sajd u r-riżorsi disponibbli. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu miżuri, fi żmien 4 snin 
mill-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, biex jiżguraw bilanċ bjen il-kapaċità tas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd.

Emenda 2030
Ian Hudghton
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Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-
sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu bilanċ 
effettiv bejn dik il-kapaċità għas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom, jekk u fejn 
meħtieġ, idaħħlu miżuri sabiex jaġġustaw 
il-kapaċità tas-sajd tal-flotot tagħhom biex 
jiksbu bilanċ effettiv bejn dik il-kapaċità 
għas-sajd u l-opportunitajiet tas-sajd 
tagħhom.

Or. en

Emenda 2031
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-
sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu bilanċ 
effettiv bejn dik il-kapaċità għas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom.

1. Sal-31 ta’ Diċembru 2014 l-Istati 
Membri għandhom jadottaw programm 
dettaljat għal kwalunkwe aġġustament 
meħtieġ tal-kapaċità tas-sajd tal-flotot 
tagħhom f’dawk li huma għadd ta’ 
bastimenti u l-karatteristiċi tagħhom biex 
jiksbu bilanċ effettiv bejn dik il-kapaċità 
għas-sajd u l-opportunitajiet tas-sajd 
tagħhom Tali aġġustamenti għandhom 
isiru sal-31 ta’ Diċembru 2015.

Or. en

Emenda 2032
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-
sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu bilanċ 
effettiv bejn dik il-kapaċità għas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jingħataw l-
appoġġ meħtieġ tal-UE biex idaħħlu 
miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-
sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu bilanċ 
effettiv bejn dik il-kapaċità għas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom.

Or. es

Emenda 2033
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu
miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-
sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu bilanċ 
effettiv bejn dik il-kapaċità għas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom.

1. L-Istati Membri jistgħu jdaħħlu miżuri 
sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-sajd tal-
flotot tagħhom biex jiksbu bilanċ effettiv 
bejn dik il-kapaċità għas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom, bil-ħsieb 
li jilħqu l-objetti ta’ sajd aktar sostenibbli 
u ta’ aktar qligħ.

Or. es

Emenda 2034
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-
sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu bilanċ 
effettiv bejn dik il-kapaċità għas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-
sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu bilanċ 
effettiv bejn dik il-kapaċità għas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom. Dawn il-
miżuri għandhom jiġu bbażati fuq 
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evidenza xjentifika u jiġu ddisinjati biex 
jikkonservaw l-ekosistema tal-baħar u l-
prosperità tas-settur.

Or. el

Emenda 2035
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-
sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu bilanċ 
effettiv bejn dik il-kapaċità għas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu 
miżuri sabiex jaġġustaw il-kapaċità tas-
sajd tal-flotot tagħhom biex jiksbu bilanċ 
effettiv bejn dik il-kapaċità għas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom. Il-Fond 
Ewropew Marittimu u tas-Sajd għandu 
jkompli jkollu strumenti finanzjarji għall-
waqfien permanenti tas-sajd bil-ħsieb li 
jintlaħaq dan l-objettiv.

Or. es

Emenda 2036
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Mingħajr ma jżidu l-isforzi tas-sajd 
tagħhom, il-flotot li jappartjenu lir-
reġjuni ultraperiferiċi jistgħu, minħabba 
l-partikularitajiet tagħhom u skont l-
Artikolu 349 tat-TFUE, ikomplu jirċievu 
għajnuna speċifika għall-
modernizzazzjoni tagħhom, bil-għan li 
jittejbu s-sikurezza u l-kundizzjonijiet tal-
operat tal-attività tagħhom.
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Or. pt

Emenda 2037
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-miżuri għall-aġġustament tal-
kapaċità tas-sajd għandhom ikunu diversi 
fin-natura tagħhom u m’għandhomx 
ikunu limitati għal tnaqqis fil-għadd ta’ 
bastimenti fi flotta.

Or. fr

Emenda 2038
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Jekk Stat Membru jeċċedi l-qabda 
pemessa tiegħu fi ħdan żona tas-sajd 
b’10% jew aktar għal sentejn fuq xulxin, 
iż-żona tas-sajd ikkonċernata titqies li 
għandha kapaċità tas-sajd żejda, l-Istati 
Membri għandhom jadotta pjan ta' 
tnaqqis tal-kapaċità skont l-Artikolu 34, 
paragrafu 1b (ġdid) fi żmien sena, u l-
Istati Membri għandhom jagħmlu 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli fi 
ħdan dik iż-żona tas-sajd fi żmien sena 
irrispettivament minn jekk il-perjodu 
tranżizzjonali pprovdut fl-Artikolu 31(1) 
ikunx skada.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija verżjoni mtejba tal-Emenda 182 tar-rapporteur. Is-sajd żejjed kostanti 
m’għandux iġiegħel biss li jsiru konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli imma wkoll li jsiru 
pjanijiet għat-tnaqqis tal-kapaċità.

Emenda 2039
Jens Nilsson

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Bil-għan li jiġi implimentat l-objettiv 
speċifikat fil-paragrafu 1, l-Istati Membri 
għandhom imexxu valutazzjonijiet tal-
kapaċità sa ...* u jittrasmettu r-riżultati
lill-Kummissjoni. Il-valutazzjonijiet tal-
kapaċità għandhom jinkludu analiżi tal-
kapaċità totali tal-flotta għal kull żona 
tas-sajd u għal kull taqsima tal-flotta fil-
ħin tal-valutazzjoni, u l-impatti tagħha 
fuq l-istokkijiet u fuq l-ekosistema tal-
baħar aktar wiesgħa. Il-valutazzjonijiet 
għandhom isiru skont il-linji gwida tal-
Kummissjoni għal analiżi mtejba tal-
bilanċ bejn il-kapaċità tal-flotta u l-
opportunitajiet tas-sajd. Il-valutazzjoni 
turi diskrepanza bejn il-kapaċità tas-sajd 
nazzjonali u l-opportunitajiet tas-sajd 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom fi 
żmien sena jagħtu rendikont lill-
Kummissjoni dwar liema miżuri l-Istat 
Membru jkun se jwettaq biex inaqqas il-
kapaċità tas-sajd.

(*ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data sitt 
xhur mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament. 1 DG Mare, 2008. Linji 
gwida għal analiżi mtejba tal-bilanċ bejn 
il-kapaċità tas-sajd u l-opportunitajiet tas-
sajd. L-użu ta’ indikaturi għar-rappurtar 
skont l-Artikolu 14 tar-Regolament tal-
Kunsill 2371/2002, Marzu 2008.)
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ibbażata fuq l-Emenda 179 tar-rapporteur peress li l-Istati Membri jistgħu jiksbu eżenzjoni 
mit-trasferibilità jekk jissodisfal l-obbligi fl-Artikolu 34, huwa importanti li dan l-artikolu 
ikun restrittiv kemm jista’ jkun. F’każ ta’ diskrepanza bejn il-kapaċità nazzjonali tas-sajd u l-
opportunitajiet tas-sajd tagħhom, il-valutazzjonijiet tal-kapaċità trid twassal biex jittieħdu 
miżuri mill-Istati Membri.

Emenda 2040
Chris Davies, Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Bil-għan li jiġi implimentat l-objettiv 
speċifikat fil-paragrafu 1, l-Istati Membri 
għandhom imexxu valutazzjonijiet tal-
kapaċità fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ 
tar-Regolament u jittrasmettu r-riżultati 
lill-Kummissjoni. Il-valutazzjonijiet tal-
kapaċità għandhom jinkludu analiżi tal-
kapaċità totali tal-flotta għal kull żona 
tas-sajd u għal kull taqsima tal-flotta fil-
ħin tal-valutazzjoni, u l-impatti tagħha 
fuq l-istokkijiet u fuq l-ekosistema tal-
baħar aktar wiesgħa. Il-valutazzjonijiet 
għandhom isiru skont il-linji gwida tal-
Kummissjoni għal analiżi mtejba tal-
bilanċ bejn il-kapaċità tal-flotta u l-
opportunitajiet tas-sajd. Il-valutazzjoni 
turi diskrepanza bejn il-kapaċità tas-sajd 
nazzjonali u l-opportunitajiet tas-sajd 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom fi 
żmien sena jagħtu rendikont lill-
Kummissjoni dwar liema miżuri l-Istat 
Membru jkun se jwettaq biex inaqqas il-
kapaċità tas-sajd.
Fil-każ li ma jingħata l-ebda rendikont 
bħal dan, jew li tali rendikont ma 
jipprovdix għal azzjonijiet speċifiċi għat-
tnaqqis tal-kapaċità kif rekwiżit, l-Istat 
Membru ma jkunx eliġibbli għall-
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finanzjament kollu mill-għejun tal-Unjoni 
għall-attivitajiet relatati mas-sajd.

Or. en

Ġustifikazzjoni

 Huwa kruċjali li l-Istati Membri jivvalutaw il-livell tal-kapaċità tas-sajd tagħhom bil-għan li 
jkollhom aċċess għar-riżorsi disponibbli.
 Minkejja dan l-obbligu li jirrappurtaw lill-Kummissjoni, ħafna Stati Membri naqsu milli 
jagħmlu dan, u għalhekk ikkontribwew għall-problema tas-sajd żejjed fl-ilmijiet tal-UE. L-
Istati Membri li ma jikkonformawx mal-obbligu li jivvalutaw il-kapaċità m'għandhomx ikunu 
eliġibbli li jirċievu fondi tal-UE għall-attivitajiet relatati mas-sajd.

Emenda 2041
Catherine Trautmann

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-miżuri għall-aġġustament tal-
kapaċità tas-sajd għandhom ikunu diversi 
fin-natura tagħhom u m’għandhomx 
ikunu limitati għal tnaqqis fil-għadd ta’ 
bastimenti fi flotta.

Or. fr

Emenda 2042
Diane Dodds

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Bil-għan li jiġi implimentat l-objettiv 
speċifikat fil-paragrafu 1, l-Istati Membri 
għandhom imexxu valutazzjonijiet tal-
kapaċità sa ...* u jittrasmettu r-riżultati 
lill-Kummissjoni. Il-valutazzjonijiet tal-
kapaċità għandhom jinkludu analiżi tal-
kapaċità totali tal-flotta għal kull żona 
tas-sajd u għal kull taqsima tal-flotta fil-
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ħin tal-valutazzjoni, u l-impatti tagħha 
fuq l-istokkijiet u fuq l-ekosistema tal-
baħar aktar wiesgħa. Il-valutazzjonijiet 
għandhom isiru skont il-linji gwida tal-
Kummissjoni għal analiżi mtejba tal-
bilanċ bejn il-kapaċità tal-flotta u l-
opportunitajiet tas-sajd 1. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li jiġi adottat approċċ 
komuni għal tali valutazzjonijiet fl-Istati 
Membri kollha.

Or. en

Emenda 2043
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Għal dan il-għan, għandha tingħata l-
konsiderazzjoni dovuta fi żmien ħames 
snin biex jiġu pprovduti l-għajnuna 
teknika u finanzjarja bil-ħsieb li jkun 
hemm waqfien permanenti tas-sajd u bil-
ħsieb li l-kapaċità tal-flotta tiġi 
dekommissjonata jew adattata għall-
miżuri spjegati fit-Titoli III u IV ta’ dan 
ir-regolament. L-għajnuna trid tiġi wkoll 
sostnuta jew istitwita biex jitħarsu s-saħħa 
u s-sikurezz tal-ħaddiema fis-settur, biex 
jiġu żgurati s-sikurezza tal-bastimenti u l-
effiċjenza enerġetika u biex tiddaħħal 
kwalunkwe innovazzjoni li ttejjeb il-
produttività mingħajr ma żżid il-kapaċità 
tas-sajd.

Or. es

Emenda 2044
Estelle Grelier
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Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. 1. In-nozzjonijiet tal-kapaċità 
għandhom ikopru żewġ tipi ta’ kapaċità 
distinti, kif definiti fl-Artikolu 5 ta’ dan ir-
Regolament:
a) 'kapaċità għas-sajd' tfisser it-
tunnellaġġ ta' bastiment f'TG 
(Tunnellaġġ Gross), fejn jingħaddu biss l-
erjas użati għas-sajd u għall-ħżin, u l-
qawwa tiegħu f'kW (Kilowatt) kif definit 
fl-Artikoli 4 u 5 tar-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 2930/8635;
b) ‘kapaċità tal-għajxien’ tfisser l-ispazji 
abbord maħsuba biss biex joffru spazju 
għall-għajxien u l-mistrieħ tal-ekwipaġġ.

Or. fr

Emenda 2045
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Minkejja l-Artikolu 11, l-Istati 
Membri għandhom jadottaw pjanijiet 
għat-tnaqqis tal-kapaċità sa ...* għal kull 
żona tas-sajd fejn il-kapaċità tas-sajd ma 
tkunx tinsab f’bilanċ effetti mal-
opportunitajiet tas-sajd disponibbli. Tali 
pjanijiet ta’ tnaqqis tal-kapaċità jridu 
jwasslu għal allinjament tal-kapaċità tas-
sajd mal-opportunitajiet tas-sajd 
disponibbli fi żmien sena mid-dħul fis-
seħħ tal-pjan għat-tnaqqis tal-kapaċità.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Verżjoni imtejba tal-Emenda 180 tar-rapporteur. Il-pjanijiet għat-tnaqqis tal-kapaċità 
jeħtieġu miri u skedi ta’ żmien ċari.

Emenda 2046
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. M'għandu jkun permess l-ebda ħruġ 
mill-flotta sostnut minn għajnuna pubblika 
skont il-qafas tal-Fond Ewropew għas-
Sajd għall-perjodu ta' programmazzjoni 
2007-2013 sakemm ma jkunx hemm qabel 
l-irtirar tal-liċenzja tas-sajd u l-
awtorizzazzjonijiet tas-sajd.

2. M'għandu jkun permess l-ebda ħruġ 
mill-flotta sostnut minn għajnuna pubblika 
sakemm ma jkunx hemm qabel l-irtirar tal-
liċenzja tas-sajd u l-awtorizzazzjonijiet tas-
sajd u jekk kemm-il darba ma jseħħx fiż-
żoni tas-sajd għal stokkijiet ta’ speċijiet 
maħsuda li l-livelli tagħhom ma jkunux 
kapaċi jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli tagħhom.

Or. fr

Emenda 2047
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. M'għandu jkun permess l-ebda ħruġ 
mill-flotta sostnut minn għajnuna 
pubblika skont il-qafas tal-Fond Ewropew 
għas-Sajd għall-perjodu ta' 
programmazzjoni 2007-2013 sakemm ma 
jkunx hemm qabel l-irtirar tal-liċenzja tas-
sajd u l-awtorizzazzjonijiet tas-sajd.

2. M'għandu jkun permess l-ebda ħruġ 
sakemm ma jkunx hemm qabel l-irtirar tal-
liċenzja tas-sajd u l-awtorizzazzjonijiet tas-
sajd.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-flus tal-kontributuri tat-taxxa tal-Unjoni Ewropea m’għandhomx jintużaw biex isir id-
dekommissjonar. Ftit hemm evidenza li ħadmet fl-imgħoddi, u hemm ħafna evidenza li tat lill-
kontributuri tat-taxxa ftit valur għal flushom u ma wasslitx għat-tnaqqis tal-kapaċità.

Emenda 2048
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kapaċità tas-sajd li tikkorrispondi 
għall-bastimenti tas-sajd irtirati 
b'għajnuna pubblika m'għandhiex tiġi 
sostitwita.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Kemm-il darba l-limiti massimi tal-kapaċità tas-sajd spjegati fl-Anness II jiġu rrispettati, ma 
hemm l-ebda ħtieġa li jiġu stabbiliti miżuri addizzjonali.

Emenda 2049
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-kapaċità tas-sajd li tikkorrispondi 
għall-bastimenti tas-sajd irtirati 
b'għajnuna pubblika m'għandhiex tiġi 
sostitwita.

3. Il-kapaċità tas-sajd li tikkorrispondi 
għall-bastimenti tas-sajd irtirati 
m'għandhiex tiġi sostitwita.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-flus tal-kontributuri tat-taxxa tal-Unjoni Ewropea m’għandhomx jintużaw biex isir id-
dekommissjonar. Ftit hemm evidenza li ħadmet fl-imgħoddi, u hemm ħafna evidenza li tat lill-
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kontributuri tat-taxxa ftit valur għal flushom u ma wasslitx għat-tnaqqis tal-kapaċità. Il-
kapaċità għandha wkoll tinżamm f’livell li jassigura l-ogħla limitu tal-kapaċità li jkun effettiv.

Emenda 2050
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mill-1 ta’ Jannar 2013 il-kapaċità tas-sajd 
tal-flotta tagħhom ma taqbiżx, fi 
kwalunkwe ħin, il-limiti massimi tal-
kapaċità tas-sajd stabbiliti skont l-
Artikolu 35.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni għall-kapaċità tas-sajd m’għadhiex xierqa. Id-definizzjoni l-ġdida koperta 
fl-emenda tagħna għall-Artikolu 5, paragrafu 1, tkopri l-għadd ta’ bastiment u mhux it-
Tunnellaħħ Gross u l-Kilowatts.

Emenda 2051
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mill-1 ta’ Jannar 2013 il-kapaċità tas-sajd 
tal-flotta tagħhom ma taqbiżx, fi 
kwalunkwe ħin, il-limiti massimi tal-
kapaċità tas-sajd stabbiliti skont l-
Artikolu 35.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
kapaċità tas-sajd tal-flotta tagħhom ma 
taqbiżx, fi kwalunkwe ħin, il-limiti 
massimi tal-kapaċità tas-sajd stabbiliti 
skont l-Artikolu 35.

Or. en
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Emenda 2052
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mill-1 ta’ Jannar 2013 il-kapaċità tas-sajd 
tal-flotta tagħhom ma taqbiżx, fi 
kwalunkwe ħin, il-limiti massimi tal-
kapaċità tas-sajd stabbiliti skont l-
Artikolu 35.

4. L-Istati Membri imisshom jiżguraw li 
mill-1 ta’ Jannar 2013 il-kapaċità tas-sajd 
tal-flotta tagħhom tkun aġġustata għall-
limiti massimi tal-kapaċità tas-sajd 
stabbiliti skont l-Artikolu 35.

Or. pt

Emenda 2053
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mill-1 ta’ Jannar 2013 il-kapaċità tas-sajd 
tal-flotta tagħhom ma taqbiżx, fi 
kwalunkwe ħin, il-limiti massimi tal-
kapaċità tas-sajd stabbiliti skont l-
Artikolu 35.

4. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
mill-1 ta’ Jannar 2015 il-kapaċità tas-sajd 
tal-flotta tagħhom ma taqbiżx, fi 
kwalunkwe ħin, il-limiti massimi tal-
kapaċità tas-sajd stabbiliti skont l-
Artikolu 35.

Or. es

Emenda 2054
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
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Artikolu 55 dwar il-kalkolu mill-ġdid tal-
limiti massimi għall-kapaċità tas-sajd kif 
imsemmi fil-paragrafi 1 u 2.

Or. en

Emenda 2055
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu 
lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe miżuri 
li jkunu ttieħdu biex jinkiseb bilanċ 
stabbli u dewwiemi bejn il-kapaċità tas-
sajd tagħhom u l-opportunitajiet tas-sajd 
tagħhom u għandhom jagħmlu dan it-
tagħrif pubblikament disponibbli.

Or. en

Emenda 2056
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. In-nuqqas min-naħa tal-Istati Membri 
li jadattaw il-flotot tagħhom sad-data 
speċifikata fil-paragrafu 1 se jirriżulta 
f’sospensjoni tal-opportunitajiet tas-sajd 
tat-taqsimiet tal-flotta kkonċernati.

Or. en

Emenda 2057
Kriton Arsenis
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Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Jekk Stat Membru ma jiksibx ir-
riżultati li l-miżuri introdotti skont dan l-
artikolu huma maħsuba li jiksbu, dan 
għandu jirriżulta fl-interruzzjoni jew is-
sospensjoni tal-għajnuna finanzjarja tal-
Unjoni lil dawn l-Istati Membri skont il-
Politika Komuni tas-Sajd.

Or. en

Emenda 2058
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 dwar il-kalkolu mill-ġdid tal-
limiti massimi għall-kapaċità tas-sajd kif 
imsemmi fl-Artikolu 33a paragrafu 3.

Or. en

Emenda 2059
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 34 – paragrafu 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4c. Il-bastimenti tal-Unjoni jkunu 
jirrikjedu ċertifikat tal-magna validu, 
maħruġ skont ir-Regolament tal-Kunsill 
(KE) Nru 1224/2009, bil-għan li 
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tinħarġilhom liċenzja jew awtorizzazzjoni 
tas-sajd.

Or. en

Emenda 2060
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ġestjoni tal-kapaċità tas-sajd Ġestjoni tal-kapaċità tas-sajd u l-kapaċità 
żejda strutturali tas-sajd

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett tal-kapaċità tas-sajd u tal-limiti massimi tal-kapaċitajiet tas-sajd, filwaqt li 
għadhom validi, għad, fil-ġejjieni, jiġu ggwidati mill-kunċett tal-kapaċità żejda strutturali tas-
sajd li tinkludi l-għadd ta’ bastimenti, kriterji ekonomiċi u riżorsi disponibbli meta jkunu qed 
jiġu stabbiliti tali limiti massimi.

Emenda 2061
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ġestjoni tal-kapaċità tas-sajd Skema ta’ dħul/ħruġ

Or. en

Emenda 2062
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull flotta ta’ Stat Membru għandha 
tkun suġġetta għal limiti massimi tal-
kapaċità tas-sajd stipulati fl-Anness II.

1. Kull flotta ta’ Stat Membru għandha 
tkun strettament suġġetta għall-limiti
massimi tal-kapaċità tas-sajd stipulati fl-
Anness II.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-limiti massimi tal-kapaċitajiet tas-sajd huma strumenti meħtieġa għall-ġestjoni tal-kapaċità 
tas-sajd. Huma jridu jiġu rrispettati mill-Istati Membri.

Emenda 2063
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull flotta ta’ Stat Membru għandha 
tkun suġġetta għal limiti massimi tal-
kapaċità tas-sajd stipulati fl-Anness II.

1. Il-kapaċità tal-flotta ta’ kull Stat 
Membru għandha titqassam skont il-baċir 
tal-baħar li fiha kull taqsima tal-flotta 
topera, li b’mod partikolari se jinvolvi 
tqassim speċifiku fid-dettall għall-
bastimenti li jkunu joperaw fir-reġjuni 
ultraperiferiċi u għall-bastimenti li jkunu 
joperaw esklussivament barra mill-ilmijiet 
tal-Komunità.

Or. fr

Emenda 2064
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull flotta ta’ Stat Membru għandha 1. Kull Stat Membru għandu jfittex li 
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tkun suġġetta għal limiti massimi tal-
kapaċità tas-sajd stipulati fl-Anness II.

jiżgura li l-kapaċità tal-flotta tiegħu tkun 
ibbilanċjata b’mod effettiv mal-
opportunitajiet tas-sajd tiegħu.

Or. en

Emenda 2065
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull flotta ta’ Stat Membru għandha 
tkun suġġetta għal limiti massimi tal-
kapaċità tas-sajd stipulati fl-Anness II.

1. Kull flotta ta’ Stat Membru għandha 
tkun suġġetta għall- limiti massimi 
eżistenti tal-kapaċità tas-sajd stipulati fl-
Anness II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Diġà hemm stabbilit mekkaniżmu li jittratta l-limiti massimi tal-kapaċitajiet tas-sajd ibbażat 
fuq it-Tunnellaġġ Gross u fuq il-Kilo Watts, li jrid jiġi rispettat bħala punt tat-tluq. Fil-
ġejjieni jmisshom jiġu stabbiliti livelli ġodda bbażati fuq id-definizzjoni l-ġdida tal-kapaċità u 
tal-kapaċità żejda strutturali.

Emenda 2066
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull flotta ta’ Stat Membru għandha 
tkun suġġetta għal limiti massimi tal-
kapaċità tas-sajd stipulati fl-Anness II.

1. L-Istati Membri għandhom 
jiġġestjonaw id-dħul fil-flotot tagħhom u 
l-ħruġ mill-flotot tagħhom b’tali mod li d-
dħul fil-flotta ta’ kapaċità ġdida mingħajr 
għajnuna pubblika jiġi kkumpensat billi 
qabel jiġi rtirat mingħajr għajnuna 
pubblika tal-inqas l-istess ammont ta’ 
kapaċità.
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Or. en

Emenda 2067
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri għandhom 
jiġġestjonaw id-dħul fil-flotta u l-ħruġ 
mill-flotta b’tali mod li d-dħul ta’ kapaċità 
ġdida fil-flotta jiġi kkumpensat billi qabel 
jiġi rtirat mingħajr għajnuna pubblika 
tal-inqas l-istess ammont ta’ kapaċità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija bbażata fuq l-Artikolu 13(1) tar-Regolament bażiku l-antik.

Emenda 2068
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni teskludi bastimenti tas-sajd 
suġġetti għal sistema ta' konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli stabbilita skont l-
Artikolu 27 mil-limiti massimi għall-
kapaċità tas-sajd stabbiliti skont il-
paragrafu 1. F’dak il-każ il-limiti massimi 
tal-kapaċità tas-sajd għandha tiġi 
kkalkulata mill-ġdid biex jitqiesu l-
bastimenti tas-sajd li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli.

imħassar
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan it-tħassir huwa marbut mat-tħassir tal-Artikoli 27 sa 33. Jekk id-dispożizzjonijiet dwar 
il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli jitħassru, il-paragrafi 35(2) u 35(3) ma jkunu meħtieġa.  

Emenda 2069
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni teskludi bastimenti tas-sajd 
suġġetti għal sistema ta' konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli stabbilita skont l-
Artikolu 27 mil-limiti massimi għall-
kapaċità tas-sajd stabbiliti skont il-
paragrafu 1. F’dak il-każ il-limiti massimi 
tal-kapaċità tas-sajd għandha tiġi 
kkalkulata mill-ġdid biex jitqiesu l-
bastimenti tas-sajd li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli.

imħassar

Or. en

Emenda 2070
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni teskludi bastimenti tas-sajd 
suġġetti għal sistema ta' konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli stabbilita skont l-
Artikolu 27 mil-limiti massimi għall-
kapaċità tas-sajd stabbiliti skont il-
paragrafu 1. F’dak il-każ il-limiti massimi 

imħassar
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tal-kapaċità tas-sajd għandha tiġi 
kkalkulata mill-ġdid biex jitqiesu l-
bastimenti tas-sajd li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli.

Or. en

Emenda 2071
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni teskludi bastimenti tas-sajd 
suġġetti għal sistema ta' konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli stabbilita skont l-
Artikolu 27 mil-limiti massimi għall-
kapaċità tas-sajd stabbiliti skont il-
paragrafu 1. F’dak il-każ il-limiti massimi 
tal-kapaċità tas-sajd għandha tiġi 
kkalkulata mill-ġdid biex jitqiesu l-
bastimenti tas-sajd li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli.

imħassar

Or. en

Emenda 2072
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni teskludi bastimenti tas-sajd 
suġġetti għal sistema ta' konċessjonijiet 
tas-sajd trasferibbli stabbilita skont l-
Artikolu 27 mil-limiti massimi għall-

imħassar
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kapaċità tas-sajd stabbiliti skont il-
paragrafu 1. F’dak il-każ il-limiti massimi 
tal-kapaċità tas-sajd għandha tiġi 
kkalkulata mill-ġdid biex jitqiesu l-
bastimenti tas-sajd li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli.

Or. pt

Emenda 2073
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 2 – Artikolu 35 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni teskludi bastimenti tas-sajd 
suġġetti għal sistema ta' konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli stabbilita skont l-
Artikolu 27 mil-limiti massimi għall-
kapaċità tas-sajd stabbiliti skont il-
paragrafu 1. F’dak il-każ il-limiti massimi 
tal-kapaċità tas-sajd għandha tiġi 
kkalkulata mill-ġdid biex jitqiesu l-
bastimenti tas-sajd li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli.

2. L-Istati Membri jistgħu jitolbu lill-
Kummissjoni teskludi l-bastimenti tas-sajd 
kollha, kemm jekk huma suġġetti għal 
sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli stabbilita skont l-Artikolu 27 u 
kemm jekk le, mil-limiti massimi għall-
kapaċità tas-sajd stabbiliti skont il-
paragrafu 1. F’dak il-każ il-limiti massimi 
tal-kapaċità tas-sajd għandha tiġi 
kkalkulata mill-ġdid biex jitqiesu l-
bastimenti tas-sajd li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli.

Or. es

Emenda 2074
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom, minbarra 
għal li jiġu soġġetti għal-imiti massimi 
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eżistenti tal-kapaċitajiet tas-sajd kif 
spjegat fil-paragrafu 1, għandhom jiġu 
soġġetti wkoll għal livelli ġodda ta’ 
kapaċitajiet tas-sajd ibbażat fuq 
definizzjonijiet ġodda ta’ kapaċità tas-sajd 
u ta’ kapaċità żejda strutturali tas-sajd.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema eżistenti ta’ limiti massimi tal-kapaċitajiet tas-sajd mhumiex se jkunu xierqa 
minħabba d-definizzjonijiet ġodda tal-kapaċità tas-sajd u tal-kapaċità żejda strutturali tas-
sajd. Fuq il-perjodu qasir is-sistema eżistenti se tiġi rispettata imma fil-ġejjieni l-kriterji 
ekonomiċi u r-riżorsi disponibbli se jiddettaw il-limiti massimi tal-kapaċitajiet tas-sajd.

Emenda 2075
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 dwar il-kalkolu mill-ġdid tal-
limiti massimi għall-kapaċità tas-sajd kif 
imsemmi fil-paragrafi 1 u 2.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Dan it-tħassir huwa marbut mat-tħassir tal-Artikoli 27 sa 33. Jekk id-dispożizzjonijiet dwar 
il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli jitħassru, il-paragrafi 35(2) u 35(3) ma jkunu meħtieġa.  

Emenda 2076
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 35 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 dwar il-kalkolu mill-ġdid tal-
limiti massimi għall-kapaċità tas-sajd kif 
imsemmi fil-paragrafi 1 u 2.

imħassar

Or. es

Emenda 2077
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 3 – Artikolu 35 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 dwar il-kalkolu mill-ġdid tal-
limiti massimi għall-kapaċità tas-sajd kif 
imsemmi fil-paragrafi 1 u 2.

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet imsemmija f’dan l-Artikolu huma meqjusa miżuri bażiċi, u ma jistgħux 
għalhekk jiġu koperti minn atti delegati.

Emenda 2078
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 dwar il-kalkolu mill-ġdid tal-
limiti massimi għall-kapaċità tas-sajd kif 

imħassar



PE491.362v01-00 44/175 AM\905832MT.doc

MT

imsemmi fil-paragrafi 1 u 2.

Or. en

Emenda 2079
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 3○

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 dwar il-kalkolu mill-ġdid tal-
limiti massimi għall-kapaċità tas-sajd kif 
imsemmi fil-paragrafi 1 u 2.

imħassar

Or. en

Emenda 2080
Ulrike Rodust

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
dwar il-kalkolu mill-ġdid tal-limiti massimi 
għall-kapaċità tas-sajd kif imsemmi fil-
paragrafi 1 u 2.

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
dwar il-kalkolu mill-ġdid tal-limiti massimi 
għall-kapaċità tas-sajd kif imsemmi fil-
paragrafu 1. Il-Kummissjoni għandha 
tipproponi reviżjoni tal-Anness II sa ...1 u 
għandha tikkunsidra l-istabbiliment ta’ 
limiti massimi tal-kapaċitajiet għal 
taqsimiet differenti, pereżempju għall-
bastimenti li joperaw skont ftehimiet tas-
sajd sostenibbli jew għall-bastimenti li 
joperaw f’ċerta żona tas-sajd.

Or. en
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Emenda 2081
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirreġistraw 
l-informazzjoni meħtieġa għall-ġestjoni tal-
miżuri stabbiliti skont dan ir-Regolament 
dwar il-karatteristiċi u l-attività tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-
bandiera tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jirreġistraw 
l-informazzjoni meħtieġa għall-ġestjoni tal-
miżuri stabbiliti skont dan ir-Regolament 
dwar il-karatteristiċi u l-attività tas-setturi 
kollha tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li 
jtajru l-bandiera tagħhom.

Or. en

Emenda 2082
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirreġistraw 
l-informazzjoni meħtieġa għall-ġestjoni tal-
miżuri stabbiliti skont dan ir-Regolament 
dwar il-karatteristiċi u l-attività tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-
bandiera tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jirreġistraw 
l-informazzjoni meħtieġa għall-ġestjoni tal-
miżuri stabbiliti skont dan ir-Regolament 
dwar is-sjieda, il-karatteristiċi, l-irkaptu u 
l-attività tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
li jtajru l-bandiera tagħhom.

__________________
1 ĠU Jekk jogħġbok daħħal id-data sena 
wara dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. es

Emenda 2083
Carl Haglund

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 36 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirreġistraw 
l-informazzjoni meħtieġa għall-ġestjoni tal-
miżuri stabbiliti skont dan ir-Regolament 
dwar il-karatteristiċi u l-attività tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-
bandiera tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom jirreġistraw 
u jippubblikaw l-informazzjoni meħtieġa 
għall-ġestjoni tal-miżuri stabbiliti skont 
dan ir-Regolament dwar il-karatteristiċi 
tal-bastimenti u l-irkaptu, is-sjieda u l-
attività spazjali u relatata maż-żmien tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-
bandiera tagħhom.

Or. en

Emenda 2084
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jirreġistraw 
l-informazzjoni meħtieġa għall-ġestjoni tal-
miżuri stabbiliti skont dan ir-Regolament 
dwar il-karatteristiċi u l-attività tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-
bandiera tagħhom.

1. L-Istati Membri għandhom għandhom 
jikkoperaw mal-awtoritajiet reġjonali u 
mal-Kunsilli Konsultattivi Reġjonali 
(KKR) ikkonċernati ħalli tinġabar id-dejta 
relevanti kollha u ħalli jirreġistraw l-
informazzjoni meħtieġa għall-ġestjoni tal-
miżuri stabbiliti skont dan ir-Regolament 
dwar il-karatteristiċi u l-attività tal-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni li jtajru l-
bandiera tagħhom

Or. es

Emenda 2085
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom ipoġġu 2. L-Istati Membri għandhom ta’ kull sena 
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għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

jressqu lill-Kummissjoni l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1, flimkien ma’ 
kopja tar-reġistri aġġornati tal-flotta 
tagħhom.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-limiti massimi tal-kapaċitajiet tas-sajd huma strumenti meħtieġa għall-ġestjoni tal-kapaċità 
tas-sajd. Ir-reġistri tal-flotta li jindikaw l-istat tal-flotta ta’ kull Stat Membru huma meħtieġa 
biex issir valutazzjoni eżatta tal-kapaċità tal-Unjoni Ewropea. Tali reġistri tal-flotta huma 
għalhekk strument essenzjali għall-analiżi tal-kapaċità tal-flotta Ewropea u l-Istati Membri 
jridu jżommuhom aġġornati u jgħadduhom lill-Kummissjoni.

Emenda 2086
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom ipoġġu għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

2. L-Istati Membri għandhom ipoġġu għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
dan it-tagħrif għandu jkun pubblikament 
disponibbli.

Or. en

Emenda 2087
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 36 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom ipoġġu għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

2. L-Istati Membri għandhom ipoġġu għad-
dispożizzjoni tal-Kummissjoni, fuq talba,
l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

Or. pt
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Emenda 2088
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 36 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
reġistru tal-flotot tas-sajd tal-Unjoni li jkun 
fih l-informazzjoni li tirċievi skont il-
paragrafu 2.

3. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
reġistru tal-flotot tas-sajd tal-Unjoni li jkun 
fih l-informazzjoni li tirċievi skont il-
paragrafu 2. Ir-reġistru tal-flotta għandu 
jinqasam b’mod ċar f’sottotaqsimiet għal 
kull Stat Membru.

Or. en

Emenda 2089
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 36 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni li tinsab fir-reġistru tal-
flotot tas-sajd tal-Unjoni għandha tkun 
disponibbli għall-Istati Membri kollha. Il-
Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
dwar id-definizzjoni tal-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.

4. L-informazzjoni li tinsab fir-reġistru tal-
flotot tas-sajd tal-Unjoni għandha tkun 
disponibbli għall-Istati Membri kollha, il-
Parlament u l-Kunsill. Il-Kummissjoni 
għandha jkollha s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 55 dwar id-
definizzjoni tal-informazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1.

Or. fr

Emenda 2090
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 36 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni li tinsab fir-reġistru tal-
flotot tas-sajd tal-Unjoni għandha tkun 
disponibbli għall-Istati Membri kollha. Il-
Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
dwar id-definizzjoni tal-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.

4. L-informazzjoni li tinsab fir-reġistru tal-
flotot tas-sajd tal-Unjoni għandha tkun 
disponibbli għall-Istati Membri kollha. Il-
Kunsill u l-Parlament jistgħu jagħtu s-
setgħa lill-Kummissjoni li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 55 dwar id-
definizzjoni tal-informazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1.

Or. es

Emenda 2091
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 36 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni li tinsab fir-reġistru tal-
flotot tas-sajd tal-Unjoni għandha tkun 
disponibbli għall-Istati Membri kollha. Il-
Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
dwar id-definizzjoni tal-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.

4. L-informazzjoni li tinsab fir-reġistru tal-
flotot tas-sajd tal-Unjoni għandha tkun 
disponibbli għall-Istati Membri kollha u 
għandha tkun pubblikament disponibbli. 
Il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
dwar id-definizzjoni tal-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 2092
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 36 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni li tinsab fir-reġistru tal-
flotot tas-sajd tal-Unjoni għandha tkun 
disponibbli għall-Istati Membri kollha. Il-

4. L-informazzjoni li tinsab fir-reġistru tal-
flotot tas-sajd tal-Unjoni għandha tkun 
disponibbli għall-Istati Membri kollha u 
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Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
dwar id-definizzjoni tal-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.

għall-pubbliku. Il-Kummissjoni għandha 
jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont 
l-Artikolu 55 dwar id-definizzjoni tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa li tittejjeb it-trasparenza fil-ġestjoni tas-sajd tal-UE. Is-sidien tar-riżorsi tas-
sajd m’għandhomx ikunu sigrieti.

Emenda 2093
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 36 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. It-tagħrif li ġej għandu jkun fl-isfera 
pubblika:
(a) isem il-bastiment, in-numru fir-
Reġistru Komunitarju tal-Bastimenti tas-
Sajd u l-karatteristiċi fiżiċi; 
(b) il-liċenzji u l-awtorizzazzjonijiet li 
għandu l-bastiment;
(c) l-isem u l-indirizz ta’ sid il-bastiment.

Or. en

Emenda 2094
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti 5 – Artikolu 36a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 36a
Konsultazzjoni tal-Kumitat Xjentifiku, 

Tekniku u Ekonomiku għas-Sajd 
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(KXTES)
1. Il-KXTES għandu jiġi kkonsultat 
f’intervalli regolari dwar kwestjonijiet li 
għandhom x’jaqsmu mal-konservazzjoni, 
l-isfruttament u l-ġestjoni tar-riżorsi 
bijoloġiċi tal-baħar, inklużi 
kunsiderazzjonijiet bijoloġiċi, ekonomiċi, 
ambjentali, soċjali u tekniċi.
2. Il-Kummissjoni għandha tqis l-opinjoni 
tal-KXTES meta tkun qed tippreżenta 
proposti skont dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 2095
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 5a (ġdida) – Artikolu 36a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

PARTI Va
KRITERJI GĦALL-ALLOKAZZJONI 

TAL-AĊĊESS GĦAŻ-ŻONI TAS-SAJD
Artikolu 36a

Kriterji għall-aċċess
Meta jkunu qed jallokaw l-aċċess għaż-
żoni tas-sajd, l-Istati Membri għandhom 
jużaw kriterji trasparenti, kwantifikabbli, 
ekwi u li jistgħu jiġu vverifikati u 
għandhom jagħtu prijorità lil prattiki tas-
sajd li jkunu ambjentalment u soċjalment 
sostenibbli. Il-kriterji għandhom iqisu 
inter alia:
- l-impatt fuq l-ambjent tal-baħar,
- is-selettività tal-irkaptu jew tal-prattika 
tas-sajd,
- il-konsum tal-enerġija u l-emissjonijiet,
- l-impjiegi li jiġu pprovduti,
- il-kundizzjonijiet tax-xogħol,
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- il-kwalità tal-prodott,
- il-kontribut lill-ekonomija lokali,
- l-istorja ta’ konformità tal-operatur.
Għandha tingħata preferenza lis-sajd 
għall-konsum mill-bniedem.
Kull tliet snin, l-Istati Membri għandhom 
imexxu valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-
operaturi individwali kollha li jużaw 
bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom. 
Id-dejta tal-prestazzjoni għandha tiġi 
inkorporata f’bażi tad-dejta li tkun 
aċċessibbli għall-Kummissjoni, l-Aġenzija 
ta' Kontroll, u pajjiżi terzi fuq talba. 

Or. en

Emenda 2096
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd ibbażata fuq l-ekosistema, 
jimmaniġġjawha u jagħmluha disponibbli 
għall-utenti finali ta' dejta xjentifika, 
inklużi korpi maħtura mill-Kummissjoni. 
Dik id-dejta għandha b'mod partikolari 
tippermetti l-valutazzjoni ta':

1. Il-konservazzjoni, il-ġestjoni u l-
isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar iridu jkunu bbażati fuq l-aħjar 
dejta dwar l-istokkijiet tal-ħut u fuq l-
aħjar għarfien ambjentali, tekniku u 
soċjoekonomiku. Għal dan il-għan l-Istati 
Membri għandhom jiġbru dejta bijoloġika, 
teknika, ambjentali u soċjoekonomika 
meħtieġa għal ġestjoni tas-sajd ibbażata 
fuq l-ekosistema, jimmaniġġjawha u 
jagħmluha disponibbli għall-utenti finali ta' 
dejta xjentifika, inklużi korpi maħtura mill-
Kummissjoni. Dik id-dejta għandha b'mod 
partikolari tippermetti l-valutazzjoni ta':

Or. fr
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Emenda 2097
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd ibbażata fuq l-ekosistema, 
jimmaniġġjawha u jagħmluha disponibbli 
għall-utenti finali ta' dejta xjentifika, 
inklużi korpi maħtura mill-Kummissjoni. 
Dik id-dejta għandha b'mod partikolari 
tippermetti l-valutazzjoni ta':

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd u l-akkwakultura bbażata fuq l-
ekosistema, jimmaniġġjawha u jagħmluha 
pubblikament disponibbli, inkluż għall-
utenti finali ta' dejta xjentifika u korpi 
maħtura mill-Kummissjoni. Din id-dejta 
għandha b'mod partikolari tippermetti l-
valutazzjoni ta':

Or. en

Emenda 2098
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd ibbażata fuq l-ekosistema, 
jimmaniġġjawha u jagħmluha disponibbli 
għall-utenti finali ta' dejta xjentifika, 
inklużi korpi maħtura mill-Kummissjoni. 
Dik id-dejta għandha b'mod partikolari 
tippermetti l-valutazzjoni ta':

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd ibbażata fuq l-ekosistema, 
jimmaniġġjawha u jagħmluha disponibbli 
għall-utenti finali ta' dejta xjentifika, 
inklużi korpi maħtura mill-Kummissjoni. 
L-Unjoni għandha tipprovdi 
kontribuzzjoni finanzjarja adegwata, 
permezz tal-Fond Ewropew Marittimu u 
tas-Sajd, li tkun biżżejjed għall-akkwist 
tad-dejta. Id-dejta għandha b'mod 
partikolari tippermetti l-valutazzjoni ta':

Or. pt
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Emenda 2099
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd ibbażata fuq l-ekosistema, 
jimmaniġġjawha u jagħmluha disponibbli 
għall-utenti finali ta' dejta xjentifika, 
inklużi korpi maħtura mill-Kummissjoni. 
Dik id-dejta għandha b'mod partikolari 
tippermetti l-valutazzjoni ta':

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd u l-akkwakultura bbażata fuq l-
ekosistema, jimmaniġġjawha u jagħmluha 
disponibbli għall-utenti finali ta' dejta 
xjentifika u għall-pubbliku ġenerali, 
inklużi korpi maħtura mill-Kummissjoni. 
Dik id-dejta għandha b'mod partikolari 
tippermetti l-valutazzjoni ta':

Or. es

Emenda 2100
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd ibbażata fuq l-ekosistema, 
jimmaniġġjawha u jagħmluha disponibbli 
għall-utenti finali ta' dejta xjentifika, 
inklużi korpi maħtura mill-Kummissjoni. 
Dik id-dejta għandha b'mod partikolari 
tippermetti l-valutazzjoni ta':

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd u l-akkwakultura bbażata fuq l-
ekosistema, jimmaniġġjawha u jagħmluha 
disponibbli għall-utenti finali ta' dejta 
xjentifika, inklużi korpi maħtura mill-
Kummissjoni. Dik id-dejta għandha b'mod 
partikolari tippermetti l-valutazzjoni ta':

Or. es

Emenda 2101
Ioannis A. Tsoukalas
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Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd ibbażata fuq l-ekosistema, 
jimmaniġġjawha u jagħmluha disponibbli 
għall-utenti finali ta' dejta xjentifika, 
inklużi korpi maħtura mill-Kummissjoni. 
Dik id-dejta għandha b'mod partikolari 
tippermetti l-valutazzjoni ta':

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd ibbażata fuq l-ekosistema, u għal 
valutazzjoni tar-riżorsi tas-sajd u tas-
sitwazzjoni ekonomika f’dan is-settur.
Huma għandhom jimmaniġġjaw din id-
dejta u jagħmluha disponibbli għall-utenti 
finali ta' dejta xjentifika, inklużi korpi 
maħtura mill-Kummissjoni Dik id-dejta 
għandha b'mod partikolari tippermetti l-
valutazzjoni ta':

Or. el

Emenda 2102
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd ibbażata fuq l-ekosistema, 
jimmaniġġjawha u jagħmluha disponibbli 
għall-utenti finali ta' dejta xjentifika, 
inklużi korpi maħtura mill-Kummissjoni. 
Dik id-dejta għandha b'mod partikolari 
tippermetti l-valutazzjoni ta':

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd ibbażata fuq l-ekosistema, 
jimmaniġġjawha u jagħmluha disponibbli 
għall-utenti finali ta' dejta xjentifika u 
partijiet interessati, inklużi korpi maħtura 
mill-Kummissjoni. Dik id-dejta għandha 
b'mod partikolari tippermetti l-valutazzjoni 
ta':

Or. pt

Emenda 2103
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd ibbażata fuq l-ekosistema, 
jimmaniġġjawha u jagħmluha disponibbli 
għall-utenti finali ta' dejta xjentifika, 
inklużi korpi maħtura mill-Kummissjoni. 
Dik id-dejta għandha b'mod partikolari 
tippermetti l-valutazzjoni ta':

1. Il-konservazzjoni, il-ġestjoni u l-
isfruttar sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar iridu jkunu bbażati fuq l-aħjar 
dejta dwar l-istokkijiet tal-ħut u fuq l-
aħjar għarfien ambjentali, tekniku u 
soċjoekonomiku. Għal dan il-għan l-Istati 
Membri għandhom jiġbru dejta bijoloġika, 
teknika, ambjentali u soċjoekonomika 
meħtieġa għal ġestjoni tas-sajd ibbażata 
fuq l-ekosistema, jimmaniġġjawha u 
jagħmluha disponibbli għall-utenti finali ta' 
dejta xjentifika, inklużi korpi maħtura mill-
Kummissjoni. Dik id-dejta għandha b'mod 
partikolari tippermetti l-valutazzjoni ta':

Or. fr

Emenda 2104
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd ibbażata fuq l-ekosistema, 
jimmaniġġjawha u jagħmluha disponibbli 
għall-utenti finali ta' dejta xjentifika, 
inklużi korpi maħtura mill-Kummissjoni. 
Dik id-dejta għandha b'mod partikolari 
tippermetti l-valutazzjoni ta':

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika, filwaqt li jqisu kif dovut 
il-kriterji tar-reġjonalizzazzjoni, meħtieġa 
għal ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq l-
ekosistema, jimmaniġġjawha u jagħmluha 
disponibbli għall-awtoritajiet reġjonali u 
għall-utenti finali ta' dejta xjentifika, 
inklużi korpi maħtura mill-Kummissjoni. 
Dik id-dejta għandha b'mod partikolari 
tippermetti l-valutazzjoni ta':

Or. es
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Emenda 2105
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd ibbażata fuq l-ekosistema, 
jimmaniġġjawha u jagħmluha disponibbli 
għall-utenti finali ta' dejta xjentifika, 
inklużi korpi maħtura mill-Kummissjoni. 
Dik id-dejta għandha b'mod partikolari
tippermetti l-valutazzjoni ta':

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta 
bijoloġika, teknika, ambjentali u 
soċjoekonomika meħtieġa għal ġestjoni 
tas-sajd ibbażata fuq l-ekosistema, 
jimmaniġġjawha u jagħmluha disponibbli 
għall-utenti finali ta' dejta xjentifika, 
inklużi korpi maħtura mill-Kummissjoni, li 
għandhom jikkoperaw mill-qrib mal-
awtoritajiet reġjonali u mal-KKR. Id-dejta 
għandha tinġabar fuq bażi annwali u tkun
tippermetti l-valutazzjoni ta':

Or. es

Emenda 2106
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-istat tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
sfruttati,

(a) l-istat tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
sfruttati bil-għan li l-popolazzjonijiet tal-
istokkijiet tal-ħut jinżammu kif inhuma 
jew jiġu rkuprati 'l fuq mil-livelli li huma 
kapaċi jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015, ‘il fuq mil-livelli li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli sal-2020 u bil-għan li sal-2020 
jintlaħaq u jinżamm status ambjentali 
tajjeb,

Or. en
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Emenda 2107
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
f'isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-livell ta' sajd u l-impatt li l-attivitajiet 
tas-sajd ikollhom fuq ir-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u fuq l-ekosistemi tal-baħar,

(b) il-livell ta' sajd, fejn għandha ssir 
distinzjoni ċara bejn sajd industrijali u 
mhux industrijali, u l-impatt li l-attivitajiet 
tas-sajd ikollhom fuq ir-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u fuq l-ekosistemi tal-baħar,

Or. en

Emenda 2108
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-livell ta' sajd u l-impatt li l-attivitajiet 
tas-sajd ikollhom fuq ir-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u fuq l-ekosistemi tal-baħar,

(b) il-livell ta' sajd u l-impatt li l-attivitajiet 
tas-sajd ikollhom fuq ir-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u fuq l-ekosistemi tal-baħar, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-punt ta’ 
referenza ta’ limitu tar-rata ta’ mortalità 
mis-sajd li se jiġġeneraw ir-rendiment 
massimu sostenibbli,

Or. en

Emenda 2109
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-livell ta' sajd u l-impatt li l-attivitajiet (b) il-livell ta' sajd u l-impatt li l-attivitajiet 
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tas-sajd ikollhom fuq ir-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u fuq l-ekosistemi tal-baħar,

tas-sajd u akkwakultura estensivi 
jkollhom – b’mod partikolari fuq skala 
industrijali – fuq ir-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar u fuq l-ekosistemi tal-baħar,

Or. es

Emenda 2110
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-livell ta' sajd u l-impatt li l-attivitajiet 
tas-sajd ikollhom fuq ir-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u fuq l-ekosistemi tal-baħar,

(b) il-livell ta' sajd, ix-xejriet temporali u 
spazjali tiegħu u l-impatt li l-attivitajiet 
tas-sajd ikollhom fuq ir-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar, fuq l-ekosistemi tal-baħar u l-
ilħuq ta’ status ambjentali tajjeb u

Or. en

Emenda 2111
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-livell ta' sajd u l-impatt li l-attivitajiet 
tas-sajd ikollhom fuq ir-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar u fuq l-ekosistemi tal-baħar,

(b) il-livell ta' sajd u l-impatt li l-attivitajiet 
tas-sajd bħala ħaġa sħiħa jkollhom fuq ir-
riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u fuq l-
ekosistemi tal-baħar,

Or. el

Emenda 2112
Ana Miranda
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Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-prestazzjoni soċjoekonomika tas-
setturi tas-sajd, l-akkwakultura u l-
ipproċessar ġewwa u barra l-ilmijiet tal-
Unjoni.

(c) il-prestazzjoni soċjoekonomika tas-
setturi tas-sajd, l-akkwakultura estensiva u 
intensiva u l-ipproċessar ġewwa u barra l-
ilmijiet tal-Unjoni.

Or. es

Emenda 2113
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) il-konklużjonijiet fir-rigward tal-
ġestjoni tas-sajd u l-għażla ta’ għodod 
xierqa ta' ġestjoni biex jiġi żgurat sajd 
sostenibbli.   

Or. el

Emenda 2114
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-impatt soċjoekonomiku tal-
implimentazzjoni ta’ tali miżuri.

Or. es

Emenda 2115
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) l-iżvilupp li fil-fatt isir tar-rati ta' 
okkupazzjoni u r-riperkussjonijiet futuri 
tiegħu.

Or. es

Emenda 2116
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 1 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) ir-riżultati tal-implimentazzjoni tal-
għajnuna għall-waqfien permanenti tas-
sajd u dekummissjonar.

Or. es

Emenda 2117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom: 2. L-Istati Membri u l-korpi tal-UE 
għandhom:

Or. es

Emenda 2118
Kriton Arsenis, Guido Milana
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Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jiżguraw li d-dejta miġbura tkun preċiża 
u affidabbli;

(a) jiżguraw li d-dejta miġbura tkun preċiża 
u affidabbli u miġbura b’mod armonizzat 
fl-Istati Membri kollha;

Or. en

Emenda 2119
Iliana Malinova Iotova

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

а) jiżguraw li d-dejta miġbura tkun preċiża 
u affidabbli;

а) jiżguraw li d-dejta tinġabar fil-ħin u li 
d-dejta miġbura tkun preċiża u affidabbli;

Or. bg

Emenda 2120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jevitaw id-duplikazzjoni tal-ġbir ta' 
dejta għal skopijiet differenti;

(b) l-istabbiliment ta' mekkaniżmi ta' 
koordinazzjoni bil-ħsieb li tiġi evitata d-
duplikazzjoni tal-ġbir ta' dejta għal 
skopijiet differenti;

Or. es

Emenda 2121
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jiżguraw ħażna sigura tad-dejta miġbura 
u fejn applikabbli, protezzjoni u 
kunfidenzjalità xierqa tad-dejta miġbura;

(c) jiżguraw ħażna sigura tad-dejta miġbura 
u fejn applikabbli, protezzjoni xierqa;

Or. pt

Emenda 2122
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
f'isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiżguraw li l-Kummissjoni, jew l-
entitajiet maħtura minnha, ikollhom aċċess 
għad-dejtabejżis nazzjonali u s-sistemi 
użati għall-ipproċessar tad-dejta miġbura 
sabiex tiġi verifikata l-eżistenza u l-kwalità 
tad-dejta.

(d) jiżguraw li l-Kummissjoni, jew l-
entitajiet maħtura minnha, flimkien mal-
Parlament Ewropew ikollhom aċċess 
għad-dejtabejżis nazzjonali u s-sistemi 
użati għall-ipproċessar tad-dejta miġbura 
sabiex tiġi verifikata l-eżistenza u l-kwalità 
tad-dejta.

Or. en

Emenda 2123
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiżguraw li l-Kummissjoni, jew l-
entitajiet maħtura minnha, ikollhom aċċess 
għad-dejtabejżis nazzjonali u s-sistemi 
użati għall-ipproċessar tad-dejta miġbura 
sabiex tiġi verifikata l-eżistenza u l-kwalità 
tad-dejta.

(d) jiżguraw li l-Kummissjoni, jew l-
entitajiet maħtura minnha, ikollhom aċċess 
għad-dejtabejżis nazzjonali u s-sistemi 
użati għall-ipproċessar tad-dejta miġbura 
sabiex tiġi verifikata l-eżistenza u l-kwalità 
tad-dejta;
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Or. pt

Emenda 2124
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiżguraw li l-Kummissjoni, jew l-
entitajiet maħtura minnha, ikollhom aċċess 
għad-dejtabejżis nazzjonali u s-sistemi 
użati għall-ipproċessar tad-dejta miġbura 
sabiex tiġi verifikata l-eżistenza u l-kwalità 
tad-dejta.

(d) iressqu lill-Kummissjoni, jew l-
entitajiet maħtura minnha, id-dejta 
miġbura, jivverifikaw l-eżistenza u l-
kwalità tagħha u jipproċessawha b’mod 
armonizzat.

Or. es

Emenda 2125
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) 
jiżguraw li d-dejta u l-metodoloġiji 
xjentifiċi jqisu fatturi bħalma huma l-
aċidifikazzjoni u t-temperaturi tal-baħar 
meta jkunu qed jiġbru d-dejta, u b'hekk 
jiġi żgurat li d-dejta tkun qed tiġi estratta 
minn reġjuni differenti matul is-sena 
kollha. 

Or. en

Emenda 2126
Maria do Céu Patrão Neves
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Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) iqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-
partijiet interessati d-dejta relevanti u l-
metodoloġiji rispettivi li permezz tagħhom 
tiġi miksuba, filwaqt li jqisu kwalunkwe 
dejta kumplementari li tista' tingħata 
minn tali partijiet.

Or. pt

Emenda 2127
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
operaturi kollha fis-settur u l-pubbliku 
tal-UE jkollhom aċċess għal dawn il-
bażijiet tad-dejta.

Or. es

Emenda 2128
Chris Davies, Linda McAvan, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom ta’ kull 
sena jressqu lill-Kummissjoni rapport ta’ 
sinteżi li jelenka ż-żoni tas-sajd li 
għalihom ikun meħtieġ li tinġabar id-
dejta u fejn jiġi indikat f’kull każ u f’kull 
kategorija jekk ir-rekwiżit ikunx ġie 
ssodisfat. Ir-rapport ta’ sinteżi għandu 



PE491.362v01-00 66/175 AM\905832MT.doc

MT

jkun pubblikament disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minkejja l-obbligu li għandhom l-Istati Membri li jipprovdu dejta xjentifika dwar iż-żoni tas-
sajd tagħhom, ħafna Stati Membri naqsu milli jagħmlu dan. L-Istati Membri li ma 
jikkonformawx ma' dan l-obbligu għandhom jidentifikaw liema huma dawk iż-żoni tas-sajd li 
jkunu naqsu milli janalizzaw.

Emenda 2129
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
koordinament nazzjonali tal-ġbir u l-
ġestjoni tad-dejta xjentifika għall-ġestjoni 
tas-sajd. Għal dan il-għan, huma għandhom 
jaħtru korrispondent nazzjonali u 
jorganizzaw laqgħa annwali ta' 
koordinazzjoni nazzjonali. Il-Kummissjoni 
għandha tiġi infurmata bl-attivitajiet ta' 
koordinazzjoni nazzjonali u tiġi mistiedna 
għal-laqgħat ta' koordinazzjoni.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
koordinament nazzjonali tal-ġbir u l-
ġestjoni tad-dejta xjentifika u 
soċjoekonomika għall-ġestjoni tas-sajd. 
Għal dan il-għan, huma għandhom jaħtru 
korrispondent nazzjonali u jorganizzaw 
laqgħa annwali ta' koordinazzjoni 
nazzjonali. Il-Kummissjoni għandha tiġi 
infurmata bl-attivitajiet ta' koordinazzjoni 
nazzjonali u tiġi mistiedna għal-laqgħat ta' 
koordinazzjoni.

Or. es

Emenda 2130
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
f'isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
koordinament nazzjonali tal-ġbir u l-

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
koordinament nazzjonali tal-ġbir u l-
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ġestjoni tad-dejta xjentifika għall-ġestjoni 
tas-sajd. Għal dan il-għan, huma għandhom 
jaħtru korrispondent nazzjonali u 
jorganizzaw laqgħa annwali ta' 
koordinazzjoni nazzjonali. Il-Kummissjoni 
għandha tiġi infurmata bl-attivitajiet ta' 
koordinazzjoni nazzjonali u tiġi mistiedna 
għal-laqgħat ta' koordinazzjoni.

ġestjoni tad-dejta xjentifika għall-ġestjoni 
tas-sajd. Għal dan il-għan, huma għandhom 
jaħtru korrispondent nazzjonali u 
jorganizzaw laqgħa annwali ta' 
koordinazzjoni nazzjonali. Il-Kummissjoni 
u l-Parlament Ewropew għandhom jiġu 
infurmati bl-attivitajiet ta' koordinazzjoni 
nazzjonali u jiġu mistiedna għal-laqgħat ta' 
koordinazzjoni.

Or. en

Emenda 2131
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
koordinament nazzjonali tal-ġbir u l-
ġestjoni tad-dejta xjentifika għall-ġestjoni 
tas-sajd. Għal dan il-għan, huma għandhom 
jaħtru korrispondent nazzjonali u 
jorganizzaw laqgħa annwali ta' 
koordinazzjoni nazzjonali. Il-Kummissjoni 
għandha tiġi infurmata bl-attivitajiet ta' 
koordinazzjoni nazzjonali u tiġi mistiedna 
għal-laqgħat ta' koordinazzjoni.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
koordinament nazzjonali tal-ġbir u l-
ġestjoni tad-dejta xjentifika u 
soċjoekonomika għall-ġestjoni tas-sajd. 
Għal dan il-għan, huma għandhom jaħtru 
korrispondent nazzjonali u jorganizzaw 
laqgħa annwali ta' koordinazzjoni 
nazzjonali. Il-Kummissjoni għandha tiġi 
infurmata bl-attivitajiet ta' koordinazzjoni 
nazzjonali u tiġi mistiedna għal-laqgħat ta' 
koordinazzjoni.

Or. es

Emenda 2132
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
koordinament nazzjonali tal-ġbir u l-

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
koordinament nazzjonali tal-ġbir u l-
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ġestjoni tad-dejta xjentifika għall-ġestjoni 
tas-sajd. Għal dan il-għan, huma għandhom 
jaħtru korrispondent nazzjonali u 
jorganizzaw laqgħa annwali ta' 
koordinazzjoni nazzjonali. Il-Kummissjoni 
għandha tiġi infurmata bl-attivitajiet ta' 
koordinazzjoni nazzjonali u tiġi mistiedna 
għal-laqgħat ta' koordinazzjoni.

ġestjoni tad-dejta xjentifika għall-ġestjoni 
tas-sajd. Għal dan il-għan, huma għandhom 
jaħtru korrispondent nazzjonali u 
jorganizzaw laqgħa annwali ta' 
koordinazzjoni nazzjonali. Il-Kummissjoni 
għandha tiġi infurmata bl-attivitajiet ta' 
koordinazzjoni nazzjonali u tista’ tiġi 
mistiedna għal-laqgħat ta' koordinazzjoni.

Or. pt

Emenda 2133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
koordinament nazzjonali tal-ġbir u l-
ġestjoni tad-dejta xjentifika għall-ġestjoni 
tas-sajd. Għal dan il-għan, huma għandhom 
jaħtru korrispondent nazzjonali u 
jorganizzaw laqgħa annwali ta' 
koordinazzjoni nazzjonali. Il-Kummissjoni 
għandha tiġi infurmata bl-attivitajiet ta' 
koordinazzjoni nazzjonali u tiġi mistiedna 
għal-laqgħat ta' koordinazzjoni.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
koordinament nazzjonali tal-ġbir u l-
ġestjoni tad-dejta xjentifika u 
soċjoekonomika għall-ġestjoni tas-sajd. Se 
jiddaħħlu kriterji tar-reġjonalizzazzjoni fl-
ippjanar nazzjonali għall-ġbir u l-ġestjoni 
tad-dejta, u b’hekk jiġi inkoraġġit l-
involviment tal-awtoritajiet reġjonali. Se 
jiġi inkoraġġit l-involviment kemm tas-
settur tas-sajd u kemm taċ-ċentri lokali ta’ 
riċerka fil-ġbir tad-dejta xjentifika. Għal 
dan il-għan, huma għandhom jaħtru 
korrispondent nazzjonali u jorganizzaw 
laqgħa annwali ta' koordinazzjoni 
nazzjonali. Il-Kummissjoni għandha tiġi 
infurmata bl-attivitajiet ta' koordinazzjoni 
nazzjonali u tiġi mistiedna għal-laqgħat ta' 
koordinazzjoni.

Or. es

Emenda 2134
Izaskun Bilbao Barandica
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Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni se tikkoordina l-isforzi 
tal-Istati Membri kollha bil-għan li 
jittejjeb il-ġbir tad-dejta.

Or. es

Emenda 2135
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Fi żmien sena mir-riforma tal-PKS, il-
Kummissjoni għandha tagħmel proposta 
biex jiġi stabbilit reġistru Ewropew, 
flimkien ma' metodi xierqa għall-ġbir u l-
ipproċessar tad-dejta.

Or. es

Emenda 2136
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jikkoordinaw 
l-attivitajiet tagħhom ta' ġbir tad-dejta ma' 
Stati Membri oħra fl-istess reġjun, u 
jagħmlu kull sforz sabiex jikkoordinaw l-
azzjonijiet tagħhom ma' pajjiżi terzi li 
jkollhom sovranità jew ġurisdizzjoni fuq 
ilmijiet fl-istess reġjun.

4. L-Istati Membri għandhom 
jikkoordinaw, permezz tal-Kummissjoni, l-
attivitajiet tagħhom ta' ġbir tad-dejta ma' 
Stati Membri oħra fl-istess reġjun, u 
jagħmlu kull sforz sabiex jikkoordinaw l-
azzjonijiet tagħhom ma' pajjiżi terzi li 
jkollhom sovranità jew ġurisdizzjoni fuq 
ilmijiet fl-istess reġjun.
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Or. es

Emenda 2137
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom jikkoordinaw 
l-attivitajiet tagħhom ta' ġbir tad-dejta ma' 
Stati Membri oħra fl-istess reġjun, u 
jagħmlu kull sforz sabiex jikkoordinaw l-
azzjonijiet tagħhom ma' pajjiżi terzi li 
jkollhom sovranità jew ġurisdizzjoni fuq 
ilmijiet fl-istess reġjun.

4. L-Istati Membri għandhom 
jikkoordinaw, f’kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni, l-attivitajiet tagħhom ta' 
ġbir tad-dejta ma' Stati Membri oħra fl-
istess reġjun, u jagħmlu kull sforz sabiex 
jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom ma' 
pajjiżi terzi li jkollhom sovranità jew 
ġurisdizzjoni fuq ilmijiet fl-istess reġjun.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni trid twettaq rwol aktar attiv fil-ġbir tad-dejta xjentifika, u għandha, għalhekk, 
tipprovdi l-koordinazzjoni msemmija f’dan il-paragrafu.

Emenda 2138
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom
jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom ta' ġbir 
tad-dejta ma' Stati Membri oħra fl-istess 
reġjun, u jagħmlu kull sforz sabiex 
jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom ma' 
pajjiżi terzi li jkollhom sovranità jew 
ġurisdizzjoni fuq ilmijiet fl-istess reġjun.

4. Il-Kummissjoni għandha tevita d-
duplikazzjoni amministrattiva u tiżgura li 
l-Istati Membri jikkoordinaw l-attivitajiet 
tagħhom ta' ġbir tad-dejta ma' Stati Membri 
oħra fl-istess reġjun, u jagħmlu kull sforz 
sabiex jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom 
ma' pajjiżi terzi li jkollhom sovranità jew 
ġurisdizzjoni fuq ilmijiet fl-istess reġjun.

Or. es
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Emenda 2139
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandhom 
jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom ta' ġbir 
tad-dejta ma' Stati Membri oħra fl-istess 
reġjun, u jagħmlu kull sforz sabiex 
jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom ma' 
pajjiżi terzi li jkollhom sovranità jew 
ġurisdizzjoni fuq ilmijiet fl-istess reġjun.

4. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
attivitajiet ta' ġbir tad-dejta mwettqa minn 
Stati Membri differenti fl-istess reġjun jiġu 
kkoordinati, u jagħmlu kull sforz sabiex 
jikkoordinaw l-azzjonijiet tagħhom ma' 
pajjiżi terzi li jkollhom sovranità jew 
ġurisdizzjoni fuq ilmijiet fl-istess reġjun.

Or. es

Emenda 2140
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta 
għandhom jitwettqu fil-qafas ta’ programm 
multiannwali sa mill-2014. Programm 
multiannwali bħal dan għandu jinkludi miri 
għall-preċiżjoni tad-dejta li għandha 
tinġabar u għandu jiddefinixxi livelli ta' 
aggregazzjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu 
ta' dik id-dejta.

5. Il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta 
għandhom jitwettqu fil-qafas ta’ programm 
multiannwali mill-2014 ’il quddiem, li 
għandu jirrikonoxxi b’mod espliċitu l-
protokoll ta’ implimentazzjoni, imsejjes 
fuq relazzjoni mill-qrib bejn l-awtoritajiet 
tas-sajd, ix-xjenzjati u kull wieħed mis-
setturi tas-sajd ikkonċernati. Programm 
multiannwali bħal dan għandu jinkludi miri 
għall-preċiżjoni tad-dejta li għandha 
tinġabar u għandu jiddefinixxi livelli ta' 
aggregazzjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu 
ta' dik id-dejta.

Or. es
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Emenda 2141
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta 
għandhom jitwettqu fil-qafas ta’ programm 
multiannwali sa mill-2014. Programm 
multiannwali bħal dan għandu jinkludi miri 
għall-preċiżjoni tad-dejta li għandha 
tinġabar u għandu jiddefinixxi livelli ta'
aggregazzjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu 
ta' dik id-dejta.

5. Il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta 
għandhom jitwettqu fil-qafas tar-
Regolament 2008/199/KE, li għandu jiġi 
rieżaminat u/jew emendat, jew, jekk ikun 
meħtieġ sostitwit, b’qafas ta’ mill-anqas 
standard ekwivalenti u filwaqt li jiġu 
implimentati d-dispożizzjonijiet ta’ dan l-
Artikolu. Programm multiannwali ġdid 
għandu jirregola l-ġbir, il-ġestjoni u l-użu 
tad-dejta mill-2014 ’l quddiem, li 
jgħandha tkun soġġetta għad-
dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu u/jew 
tar-Regolament 2008/199/KE kif emendat, 
rieżaminat jew sostitwit. Programm 
multiannwali bħal dan għandu jinkludi miri 
għall-preċiżjoni tad-dejta li għandha 
tinġabar u għandu jiddefinixxi livelli ta' 
aggregazzjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu 
ta' dik id-dejta. Ir-Regolament 
2008/199/KE għandu jkompli japplika 
għall-programmi nazzjonali adottati 
għall-ġbir u l-ġestjoni tad-dejta sa dak iż-
żmien meta jidħlu fis-seħħ miżuri ġodda 
biex jiġi stabbilit qafas tal-Unjoni għall-
ġbir, l-immaniġġjar u l-użu ta’ dejta fis-
settur tas-sajd u għall-appoġġ għall-parir 
xjentifiku rigward il-Politika Komuni tas-
Sajd.

Or. en

Emenda 2142
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta 
għandhom jitwettqu fil-qafas ta’ programm 
multiannwali sa mill-2014. Programm 
multiannwali bħal dan għandu jinkludi miri 
għall-preċiżjoni tad-dejta li għandha 
tinġabar u għandu jiddefinixxi livelli ta' 
aggregazzjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu 
ta' dik id-dejta.

5. Il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta 
għandhom jitwettqu fil-qafas ta’ programm 
multiannwali sa mill-2014. Il-programm 
annwali għandu jinkludi protokoll ta’ 
implimentazzjoni li jkun jipprovdi għal 
kooperazzjoni mill-qrib bjen l-awtoritajiet 
tas-sajd, ix-xjenzjati u kull wieħed mis-
setturi tas-sajd ikkonċernati. Programm 
multiannwali bħal dan għandu jinkludi miri 
għall-preċiżjoni tad-dejta li għandha 
tinġabar u għandu jiddefinixxi livelli ta' 
aggregazzjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu 
ta' dik id-dejta.

Or. es

Emenda 2143
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta 
għandhom jitwettqu fil-qafas ta’ programm 
multiannwali sa mill-2014. Programm 
multiannwali bħal dan għandu jinkludi miri 
għall-preċiżjoni tad-dejta li għandha 
tinġabar u għandu jiddefinixxi livelli ta' 
aggregazzjoni għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu 
ta' dik id-dejta.

5. Il-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta’ dejta 
għandhom jitwettqu fil-qafas ta’ programm 
multiannwali sa mill-2014. Programm 
multiannwali bħal dan għandu jinkludi miri 
għall-preċiżjoni tad-dejta li għandha 
tinġabar u għandu jiddefinixxi livelli ta' 
aggregazzjoni għall-ġbir, li se jippermentu 
l-ġestjoni xierqa u l-użu ta' dik id-dejta, 
filwaqt li jitqiesu kif dovut il-kriterji tar-
reġjonalizzazzjoni.

Or. es

Emenda 2144
Dolores García-Hierro Caraballo
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Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55, biex tispeċifika l-miri għall-
preċiżjoni tad-dejta li għandha tinġabar u 
biex tiddefinixxi l-livelli ta' aggregazzjoni 
għall-ġbir, il-ġestjoni u l-użu ta' dejta bħal 
din, għall-programm multiannwali 
msemmi fil-paragrafu 5.

6. Il-Kunsill u l-Parlament jistgħu jagħtu 
s-setgħa lill-Kummissjoni tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 55, biex 
tispeċifika l-miri għall-preċiżjoni tad-dejta 
li għandha tinġabar u biex tiddefinixxi l-
livelli ta' aggregazzjoni għall-ġbir, il-
ġestjoni u l-użu ta' dejta bħal din, għall-
programm multiannwali msemmi fil-
paragrafu 5.

Or. es

Emenda 2145
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Jekk Stat Membru jonqos milli 
jimplimenta l-ġbir tad-dejta għandha tiġi 
rtirata l-għajnuna pubblika u 
sussegwentement isiru sanzjonijiet 
ulterjuri mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 2146
Ole Christensen

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Il-Kummissjoni f’konsultazzjoni mal-
KKR għandha tiżgura koordinazzjoni 
ġenerali aħjar tal-ġbir tad-dejta fl-UE. 
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Din tinkludi:
a) L-ivvalutar tal-qabdiet li jsiru mis-sajd 
ta' rikreazzjoni u fejn ikun relevanti dawn 
il-qabdiet jiġu inkorporati fil-
valutazzjonijiet tal-istokkijiet biex jiġi 
evalwat l-impatt tagħhom.
b) L-iżvilupp tal-kunċett tar-rendiment 
massimu sostenibbli għas-sajd ta’ 
stokkijiet imħallta.
c) L-iżvilupp ta’ approċċ ibbażat fuq 
diversi speċijiet jew fuq żona tas-sajd, li 
jirrikonoxxi li ħafna stokkijiet tal-ħut 
mhumiex entitajiet indipendenti imma 
huma komponent ta’ ekosistema usa’.
d) L-ottimizzazzjoni internazzjonali tal-
użu tal-għarfien espert fil-ġbir u l-
valutazzjonijiet tad-dejta, pereżempju 
meta jkunu qed jiġu analizzati l-otoliti. 
e) Il-ġbir tad-dejta, it-twettiq tal-
valutazzjonijiet u l-ippreżentar tal-pariri.
f) Użu akbar ta’ sorsi tas-sajd industriali 
u rikreazzjonali biex jingħata tagħrif ħalli 
jiġu ssupplementati u kkumplementati t-
tekniki ta’ valutazzjoni attwali u ġodda.
g) Monitorjar aħjar tal-iżviluppi fir-
rigward tal-ħut mormi.
h) Żvilupp ulterjuri tal-approċċ ibbażat 
fuq l-ekosistemi.

Or. en

Emenda 2147
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Din id-dejta għandha titqies u tintuża 
b’mod effettiv fl-ifformular tal-politiki 
relevanti u fl-implimentazzjoni tal-miżuri 
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meħtieġa. Il-Kummissjoni għandha tgħin 
lill-Istati Membri bil-ġbir tad-dejta 
permezz tal-użu tar-riżorsi disponibbli, 
bħalma hu l-Kumitat Xjentifiku, Tekniku 
u Ekonomiku għas-Sajd (KXTES).   

Or. el

Emenda 2148
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37a
Il-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u 
Ekonomiku għas-Sajd (KXTES)

1. Il-KXTES għandu jiġi kkonsultat 
f’intervalli regolari dwar kwestjonijiet li 
għandhom x’jaqsmu mal-konservazzjoni 
u l-ġestjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, 
inklużi kunsiderazzjonijiet bijoloġiċi, 
ekonomiċi, ambjentali, soċjali u tekniċi.
2. Il-Kummissjoni għandha tqis l-opinjoni 
tal-KXTES meta tkun qed tippreżenta 
proposti dwar żoni tas-sajd ġestiti skont 
dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 2149
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 37a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 37a
Il-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u 
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Ekonomiku għas-Sajd (KXTES)
1. Il-KXTES għandu jiġi kkonsultat 
f’intervalli regolari dwar kwestjonijiet li 
għandhom x’jaqsmu mal-konservazzjoni 
u l-ġestjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar, 
inklużi kunsiderazzjonijiet bijoloġiċi, 
ekonomiċi, ambjentali, soċjali u tekniċi.
2. Il-Kummissjoni għandha tqis l-opinjoni 
tal-KXTES meta tkun qed tippreżenta 
proposti dwar żoni tas-sajd ġestiti skont 
dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 2150
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta 
xjentifika tas-sajd, ta' riċerka u ta' 
innovazzjoni. Huma għandhom 
jikkoordinaw il-ġbir tad-dejta tas-sajd, ir-
riċerka u l-attivitajiet ta’ innovazzjoni 
tagħhom ma' oqfsa ta' riċerka u 
innovazzjoni oħra ta' Stati Membri u tal-
Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta 
xjentifika tas-sajd, ta' riċerka u ta' 
innovazzjoni. Huma għandhom 
jikkoordinaw, permezz tal-Kummissjoni, 
il-ġbir tad-dejta tas-sajd, ir-riċerka (kemm 
bażika u kemm applikata) u l-attivitajiet 
ta’ innovazzjoni tagħhom ma' oqfsa ta' 
riċerka u innovazzjoni oħra ta' Stati 
Membri u tal-Unjoni.

Or. es

Emenda 2151
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 38 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta 
xjentifika tas-sajd, ta' riċerka u ta' 
innovazzjoni. Huma għandhom 
jikkoordinaw il-ġbir tad-dejta tas-sajd, ir-
riċerka u l-attivitajiet ta’ innovazzjoni 
tagħhom ma' oqfsa ta' riċerka u 
innovazzjoni oħra ta' Stati Membri u tal-
Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta 
xjentifika tas-sajd, ta' riċerka u ta' 
innovazzjoni. Huma għandhom 
jikkoordinaw, f’kooperazzjoni mill-qrib 
mal-Kummissjoni, il-ġbir tad-dejta tas-
sajd, ir-riċerka u l-attivitajiet ta’ 
innovazzjoni tagħhom ma' oqfsa ta' riċerka 
u innovazzjoni oħra ta' Stati Membri u tal-
Unjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni trid twettaq rwol aktar attiv fir-rigwar tal-ġbir tad-dejta xjentifika, u 
għandha, għalhekk, tipprovdi l-koordinazzjoni msemmija f’dan il-paragrafu.

Emenda 2152
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta 
xjentifika tas-sajd, ta' riċerka u ta' 
innovazzjoni. Huma għandhom 
jikkoordinaw il-ġbir tad-dejta tas-sajd, ir-
riċerka u l-attivitajiet ta’ innovazzjoni 
tagħhom ma' oqfsa ta' riċerka u 
innovazzjoni oħra ta' Stati Membri u tal-
Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta 
xjentifika tas-sajd u tal-akkwakultura, ta' 
riċerka u ta' innovazzjoni. Huma 
għandhom jikkoordinaw il-ġbir tad-dejta 
tas-sajd, ir-riċerka u l-attivitajiet ta’ 
innovazzjoni tagħhom ma' oqfsa ta' riċerka 
u innovazzjoni oħra ta' Stati Membri u tal-
Unjoni. Fejn ikun xieraq, huma 
għandhom jinvolvu l-Kunsilli 
Konsultattivi relevanti.

Or. fr
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Emenda 2153
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta 
xjentifika tas-sajd, ta' riċerka u ta' 
innovazzjoni. Huma għandhom 
jikkoordinaw il-ġbir tad-dejta tas-sajd, ir-
riċerka u l-attivitajiet ta’ innovazzjoni 
tagħhom ma' oqfsa ta' riċerka u 
innovazzjoni oħra ta' Stati Membri u tal-
Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta 
xjentifika tas-sajd, ta' riċerka u ta' 
innovazzjoni. Huma għandhom 
jikkoordinaw il-ġbir tad-dejta tas-sajd, ir-
riċerka u l-attivitajiet ta’ innovazzjoni 
tagħhom ma' oqfsa ta' riċerka u 
innovazzjoni oħra ta' Stati Membri u tal-
Unjoni. Il-ġbir tad-dejta jeħtieġ li jiġi 
armonizzat bejn l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 2154
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta 
xjentifika tas-sajd, ta' riċerka u ta' 
innovazzjoni. Huma għandhom 
jikkoordinaw il-ġbir tad-dejta tas-sajd, ir-
riċerka u l-attivitajiet ta’ innovazzjoni 
tagħhom ma' oqfsa ta' riċerka u 
innovazzjoni oħra ta' Stati Membri u tal-
Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta 
xjentifika tas-sajd, ta' riċerka u ta' 
innovazzjoni. Huma għandhom 
jikkoordinaw il-ġbir tad-dejta tas-sajd, ir-
riċerka u l-attivitajiet ta’ innovazzjoni 
tagħhom ma' oqfsa ta' riċerka u 
innovazzjoni oħra ta' Stati Membri u tal-
Unjoni. L-Unjoni għandha tiżgura 
finanzjament adegwat għal dawn il-
programmi, skont ir-riċerka disponibbli u 
l-istrumenti dwar is-sajd.

Or. pt
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Emenda 2155
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta 
xjentifika tas-sajd, ta' riċerka u ta' 
innovazzjoni. Huma għandhom 
jikkoordinaw il-ġbir tad-dejta tas-sajd, ir-
riċerka u l-attivitajiet ta’ innovazzjoni 
tagħhom ma' oqfsa ta' riċerka u 
innovazzjoni oħra ta' Stati Membri u tal-
Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta 
xjentifika tas-sajd u tal-akkwakultura, ta' 
riċerka u ta' innovazzjoni. Huma 
għandhom jikkoordinaw il-ġbir tad-dejta 
tas-sajd, ir-riċerka u l-attivitajiet ta’ 
innovazzjoni tagħhom ma' oqfsa ta' riċerka 
u innovazzjoni oħra ta' Stati Membri u tal-
Unjoni, li jridu jżommu ma’ politika li 
tapoġġja r-riċerka u l-innovazzjoni fis-
settur tas-sajd u tal-akkwakultura tal-UE.

Or. es

Emenda 2156
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta 
xjentifika tas-sajd, ta' riċerka u ta' 
innovazzjoni. Huma għandhom
jikkoordinaw il-ġbir tad-dejta tas-sajd, ir-
riċerka u l-attivitajiet ta’ innovazzjoni 
tagħhom ma' oqfsa ta' riċerka u 
innovazzjoni oħra ta' Stati Membri u tal-
Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta 
xjentifika tas-sajd, ta' riċerka u ta' 
innovazzjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li huma jikkoordinaw il-ġbir tad-
dejta tas-sajd u r-riċerka kemm bażika u 
kemm applikata u l-attivitajiet ta’ 
innovazzjoni tagħhom ma' oqfsa ta' riċerka 
u innovazzjoni oħra ta' Stati Membri u tal-
Unjoni.

Or. es
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Emenda 2157
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta 
xjentifika tas-sajd, ta' riċerka u ta' 
innovazzjoni. Huma għandhom 
jikkoordinaw il-ġbir tad-dejta tas-sajd, ir-
riċerka u l-attivitajiet ta’ innovazzjoni 
tagħhom ma' oqfsa ta' riċerka u 
innovazzjoni oħra ta' Stati Membri u tal-
Unjoni.

1. L-Istati Membri, flimkien mal-
Kummissjoni għandhom jafdaw korpi 
akkreditati bil-kompitu tat-tfassil ta’ 
programmi nazzjonali u transkonfinali ta’ 
ġbir ta' dejta xjentifika tas-sajd, ta' riċerka 
u ta' innovazzjoni. Huma għandhom 
jikkoordinaw il-ġbir tad-dejta tas-sajd, ir-
riċerka u l-attivitajiet ta’ innovazzjoni 
tagħhom ma' oqfsa ta' riċerka u 
innovazzjoni oħra ta' Stati Membri u tal-
Unjoni.  

Or. el

Emenda 2158
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta 
xjentifika tas-sajd, ta' riċerka u ta' 
innovazzjoni. Huma għandhom 
jikkoordinaw il-ġbir tad-dejta tas-sajd, ir-
riċerka u l-attivitajiet ta’ innovazzjoni 
tagħhom ma' oqfsa ta' riċerka u 
innovazzjoni oħra ta' Stati Membri u tal-
Unjoni.

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta 
xjentifika tas-sajd, ta' riċerka u ta' 
innovazzjoni, bil-kooperazzjoni attiva tar-
reġjuni. Huma għandhom jikkoordinaw il-
ġbir tad-dejta tas-sajd, ir-riċerka u l-
attivitajiet ta’ innovazzjoni tagħhom ma' 
oqfsa ta' riċerka u innovazzjoni oħra ta' 
Stati Membri u tal-Unjoni.

Or. es

Emenda 2159
Estelle Grelier
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Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw id-
disponibbiltà ta' kompetenzi u riżorsi 
umani rilevanti sabiex ikunu involuti fil-
proċess konsultattiv xjentifiku.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw id-
disponibbiltà ta' kompetenzi u riżorsi 
umani rilevanti sabiex ikunu involuti fil-
proċess konsultattiv xjentifiku, kemm jista’ 
jkun possibbli, b’mod partikolari billi 
jużaw ir-riżorsi finanzjarji tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 2160
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw id-
disponibbiltà ta' kompetenzi u riżorsi 
umani rilevanti sabiex ikunu involuti fil-
proċess konsultattiv xjentifiku.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw id-
disponibbiltà ta' kompetenzi u riżorsi 
umani rilevanti sabiex ikunu involuti fil-
proċess konsultattiv xjentifiku, filwaqt li 
jinkoraġġixxu l-involviment taċ-ċentri tar-
riċerka lokali.

Or. es

Emenda 2161
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 38 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom iressqu 
rapporti annwali lill-Kummissjoni dwar 
il-progress tal-implimentazzjoni tal-
programmi nazzjonali ta’ ġbir ta' dejta, 
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riċerka u innovazzjoni dwar is-sajd.

Or. en

Emenda 2162
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 38 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-sejbiet tal-programmi ta’ riċerka 
għandhom isiru disponibbli għall-
komunità xjentifika Ewropea kollha 
kemm hi.   

Or. el

Emenda 2163
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 38 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-Kummissjoni u/jew il-KXTES 
jistgħu jivvalutaw ir-relevanza u l-
eżattezza tal-programmi nazzjonali ta’ 
ġbir ta' dejta, riċerka u innovazzjoni dwar 
is-sajd adottati mill-Istati Membri.

Or. en

Emenda 2164
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 6 – Artikolu 38a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38a
Il-Kumitat Xjentifiku, Tekniku u 

Ekonomiku għas-Sajd 
1. Għandu jiġi stabbilit Kumitat 
Xjentifiku, Tekniku u Ekonomiku għas-
Sajd (KXTES). Il-KXTES għandu jiġi 
kkonsultat f’intervalli regolari dwar 
kwestjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-
konservazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi 
bijoloġiċi marittimi tal-ilma ħelu, inklużi 
kunsiderazzjonijiet bijoloġiċi tal-baħar, 
inklużi kunsiderazzjonijiet bijoloġiċi, 
ekonomiċi, ambjentali, soċjali u tekniċi.
2. Il-Kummissjoni għandha tqis l-
opinjonijiet tal-KXTES meta tkun qed 
tippreżenta proposti dwar żoni tas-sajd 
ġestiti skont dan ir-Regolament.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Ix-xogħol tal-KXTES se jġib valur miżjud li għandu jibqa’ jinżamm fis-suriet futuri tal-PKS.

Emenda 2165
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 7 – titolu I – Artikolu 38a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38a
Politika Esterna

Id-dimensjoni esterna tal-Politika Komuni 
tas-Sajd għandha tkun koerenti mal-
politiki dwar l-ambjent, l-iżvilupp u l-
kummerċ tal-Unjoni.  Hija għandha 
ssegwi l-istess prinċipji u tippromwovi l-
istess standards għall-ġestjoni tas-sajd kif 
applikati fl-ilmijiet tal-UE.
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Or. en

Emenda 2166
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 7 – titolu I – Artikolu 38b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38b
Prinċipji Ġenerali

1. L-objettivi tal-politika esterna tas-sajd 
għandhom ikunu kif imnaqqax fl-
Artikolu 39 tat-Trattat. Bl-istess mod, bil-
ħsieb li jiġu żgurati l-isfruttar u l-ġestjoni 
sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi marittimi, 
l-Unjoni għandha tmexxi r-relazzjonijiet 
internazzjonali tagħha fir-rigward taż-
żoni tas-sajd skont l-obbligi 
internazzjonali tagħha u skont l-objettivi 
u l-prinċipji spjegati fl-Artikoli 2 u 4 ta' 
dan ir-Regolament.
2. B’mod partikolari l-Unjoni għandha:
a) tippromwovi u tikkontribwixxi għall-
iżvilupp tal-aqwa għarfien xjentifiku 
disponibbli;
b) tippromwovi u tappoġġja, fl-isferi 
internazzjonali kollha, l-azzjoni meħtieġa 
biex jiġi eradikat is-sajd illegali, mhux 
irrappurtat u mhux regolat (IUU). Għal 
dan il-għan, hija għandha tiżgura li l-
ebda prodotti ġejjin minn attivitajiet tas-
sajd IUU ma jidħlu fis-suq tal-UE; kif 
ukoll
c) għandha tinkoraġġixxi u tieħu parti 
attiva fi sforzi internazzjonali konġunti 
biex tiġi miġġielda l-piraterija fuq il-
baħar, bil-ħsieb li tiġi żgurata s-sikurezza 
tal-ħajja umana u jiġi pprevenut l-
isfrattar tal-attivitajiet tas-sajd marittimi.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni fiha biss żewġ titoli: waħda dwar l-organizzazzjonijiet reġjonali 
tal-ġestjoni tas-sajd (ORĠS) u l-oħra rigward il-ftehimiet dwar is-sajd sostenibbli. Hemm, 
madankollu, ġabra sħiħa ta’ prinċipji li huma komuni għat-tnejn li huma, u li għandhom jiġu 
stabbiliti qabel dawn it-titoli.

Emenda 2167
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Unjoni għandha tipparteċipa fl-
attivitajiet ta' organizzazzjonijiet 
internazzjonali relatati mas-sajd, fosthom l-
organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni 
tas-sajd (RFMOs) b'mod konformi mal-
obbligi internazzjonali u l-għanijiet tal-
politika u konsistenti mal-għanijiet stipulati 
fl-Artikoli 2 u 3.

1. L-Unjoni għandha tipparteċipa fl-
attivitajiet ta' organizzazzjonijiet 
internazzjonali relatati mas-sajd, 
f’koordinament mal-Kumitat Konsultattiv 
dwar is-sajd u l-akkwakultura, fosthom l-
organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni 
tas-sajd (RFMOs) b'mod konformi mal-
obbligi internazzjonali u l-għanijiet tal-
politika u konsistenti mal-għanijiet stipulati 
fl-Artikoli 2 u 3, u ma’ oqsma oħra tal-
politika tal-UE, b’mod partikolari l-
kooperazzjoni għall-iżvilupp u l-
kooperazzjni ekonomika, finanzjarja u 
teknika ma’ pajjiżi terzi, kif hemm 
imnaqqax fl-Artikolu 197 tat-TFUE u fil-
ftehimiet iffirmati ma’ pajjiżi terzi.

Or. es

Emenda 2168
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Unjoni għandha tipparteċipa fl-
attivitajiet ta' organizzazzjonijiet 

1. L-Unjoni għandha tipparteċipa fl-
attivitajiet ta' organizzazzjonijiet 
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internazzjonali relatati mas-sajd, fosthom l-
organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni 
tas-sajd (RFMOs) b'mod konformi mal-
obbligi internazzjonali u l-għanijiet tal-
politika u konsistenti mal-għanijiet
stipulati fl-Artikoli 2 u 3.

internazzjonali relatati mas-sajd, fosthom l-
organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni 
tas-sajd (RFMOs) b'mod konformi mal-
obbligi internazzjonali u l-għanijiet tal-
politika u konsistenti mal-prinċipji, l-
għanijiet- u l-leġiżlazzjoni eżistenti fil-
qasam tas-sajd, l-ambjent u l-iżvilupp, 
inklużi l-objettivi stipulati fl-Artikoli 2 u 3.

Or. en

Emenda 2169
Iliana Malinova Iotova

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Unjoni għandha tipparteċipa fl-
attivitajiet ta' organizzazzjonijiet 
internazzjonali relatati mas-sajd, fosthom 
l-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni 
tas-sajd (RFMOs) b'mod konformi mal-
obbligi internazzjonali u l-għanijiet tal-
politika u konsistenti mal-għanijiet 
stipulati fl-Artikoli 2 u 3.

1. L-Unjoni trid tinkoraġġixxi b’mod attiv 
u tappoġġja miżuri effettivi għall-irkuprar 
tal-istokkijiet, il-prinċipji tal-ġestjoni 
sostenibbli u ekoloġika tal-istokkijiet tal-
ħut, it-trasparenza fl-ipproċessar tad-dejta 
u l-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati 
fil-forums internazzjonali relatati mas-
sajd, fosthom l-organizzazzjonijiet 
reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (RFMOs) 
b'mod konformi mal-għanijiet stipulati fl-
Artikoli 2 u 3 u l-prinċipji tal-governanza 
tajba spjegati fl-Artikolu 4. Hemm il-
ħtieġa li tiġi promossa l-implimentazzjoni 
tal-impenji u  l-obbligi internazzjonali u l-
objettivi tal-politiki internazzjonali u jiġi 
inkuraġġit is-sodisfar tagħhom.

Or. bg

Emenda 2170
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Unjoni għandha tipparteċipa fl-
attivitajiet ta' organizzazzjonijiet 
internazzjonali relatati mas-sajd, fosthom l-
organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni 
tas-sajd (RFMOs) b'mod konformi mal-
obbligi internazzjonali u l-għanijiet tal-
politika u konsistenti mal-għanijiet stipulati 
fl-Artikoli 2 u 3.

1. L-Unjoni għandha tipparteċipa fl-
attivitajiet ta' organizzazzjonijiet 
internazzjonali relatati mas-sajd, fosthom l-
organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni 
tas-sajd (RFMOs) b'mod konformi mal-
obbligi internazzjonali u l-għanijiet tal-
politika u konsistenti mal-għanijiet stipulati 
fl-Artikoli 2 u 3 u ma’ oqsma oħra tal-
politika tal-UE.

Or. es

Emenda 2171
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Unjoni għandha tikkontribwixxi 
għat-tisħiħ tad-dispożizzjonijiet tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar (UNCLOS), u b’hekk 
tkun qed tipprovdi ħarsien akbar għall-
bastimenti tal-UE, u għaċ-ċittadini tal-
UE, li jistgħu iġarrbu danni minn pajjiżi 
terzi, bi ksur ta’ din il-konvenzjoni u ta’ 
trattati oħra internazzjonali ffirmati mill-
UE.

Or. es

Emenda 2172
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Unjoni għandha tgħin biex tiġi 
żgurata l-konformità mal-Konvenzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-
Baħar. 

Or. es

Emenda 2173
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-Unjoni għandha tipprovdi ħarsien 
għaċ-ċittadini tal-UE, u għall-kumpaniji, 
il-bastimenti u l-investimenti tal-UE, li 
jistgħu jġarrbu danni barra mill-fruntieri 
tagħha.

Or. es

Emenda 2174
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu 'l fuq jew jerġgħu 
jinġiebu 'l fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu fil-livelli jew jerġgħu 
jinġiebu għal-livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli.

Or. fr
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Emenda 2175
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu 'l fuq jew jerġgħu 
jinġiebu 'l fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu jew jerġgħu jinġiebu, 
kulmeta jkun possibbli, qrib il-livelli li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli.

Or. es

Emenda 2176
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu 'l fuq jew jerġgħu 
jinġiebu 'l fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu qrib il-livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
fit-tul għaż-żoni tas-sajd kollha.

Or. es

Emenda 2177
Estelle Grelier
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Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu 'l fuq jew jerġgħu 
jinġiebu 'l fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs (ORĠS)għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu fil-livelli jew jerġgħu 
jinġiebu għal-livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli.

Or. fr

Emenda 2178
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu 'l fuq jew jerġgħu 
jinġiebu 'l fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq parir xjentifiku eżatt u 
aġġornat sabiex ikun żgurat li, fejn ikun 
possibbli, ir-riżorsi tas-sajd jinżammu 'l 
fuq jew jerġgħu jinġiebu 'l fuq minn livelli 
li kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 2179
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu 'l fuq jew jerġgħu 
jinġiebu 'l fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli.

2. L-Unjoni, fit-tfassil tal-pożizzjonijiet 
tagħha f'organizzazzjonijiet internazzjonali 
relatati mas-sajd u l-RFMOs trid 
tikkonsulta, fuq il-bażi tal-prinċipji ta’ 
governanza tajba, ma’ awtoritajiet tal-
ġestjoni tas-sajd, is-settur tas-sajd, korpi 
ta’ konsultazzjoni u l-komunità xjentifika;  
dawn il-pożizzjonijiet għandhom ikunu 
bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu 'l fuq jew jerġgħu 
jinġiebu 'l fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli.

Or. es

Emenda 2180
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu 'l fuq jew jerġgħu 
jinġiebu 'l fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu fil-livelli jew jerġgħu 
jinġiebu għal-livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli.

Or. pt

Emenda 2181
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu 'l fuq jew jerġgħu 
jinġiebu 'l fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar evidenza xjentifiku 
disponibbli u għandha tiddefenti l-
implimentazzjoni tal-istess prinċipji u 
standards difiżi fl-ilmijiet Komunitarji, 
bil-ħsieb li tippromwovi s-sajd 
responsabbli u sabiex ikun żgurat li r-
riżorsi tas-sajd jinżammu 'l fuq jew jerġgħu 
jinġiebu 'l fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli

Or. es

Emenda 2182
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu 'l fuq jew jerġgħu 
jinġiebu 'l fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar prattika u l-aħjar parir 
xjentifiku disponibbli u fuq l-approċċ ta’  
prekawzjoni u l-approċċ ibbażat fuq l-
ekosistemi sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu 'l fuq jew jerġgħu 
jinġiebu 'l fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli.

Or. en

Emenda 2183
George Lyon

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jinżammu 'l fuq jew jerġgħu 
jinġiebu 'l fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-pożizzjonijiet tal-Unjoni 
f'organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd u l-RFMOs għandha tkun 
ibbażata fuq parir xjentifiku eżatt u 
aġġornat sabiex ikun żgurat li fejn ikun 
possibbli r-riżorsi tas-sajd jinżammu 'l fuq 
jew jerġgħu jinġiebu 'l fuq minn livelli li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli.

Or. en

Emenda 2184
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Unjoni għandha tippromwovi l-
applikazzjoni min-naħa tal-ORĠS tal-
istess prinċipji u standards bħal dawk 
applikati fl-ilmijiet tal-Unjoni.

Or. es

Emenda 2185
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Unjoni għandha tikkontribwixxi 
attivament għal, u tappoġġja l-iżvilupp ta' 
għarfien u parir xjentifiku fl-RFMOs u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali.

3. L-Unjoni għandha tikkontribwixxi 
attivament għal, u tappoġġja l-iżvilupp ta' 
għarfien u parir xjentifiku fl-RFMOs u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
b’mandat li tipparteċipa formalment fil-
Kumitat tal-FAO dwar is-Sajd (COFI), l-
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uniku forum intergovernattiv globali fejn 
il-problemi u l-kwestjonijiet 
internazzjonali maġġuri dwar is-sajd u l-
akkwakultura jiġu eżaminati u jiġu 
indirizzati rakkomandazzjonijiet lill-
gvernijiet, lill-korpi reġjonali tas-sajd, lill-
NGOs, lil dawk li jaħdmu fis-sajd, lill-
FAO u lill-komunità internazzjonali, 
perjodikament fuq bażi dinjija. 

Or. es

Emenda 2186
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Unjoni għandha tikkontribwixxi 
attivament għal, u tappoġġja l-iżvilupp ta' 
għarfien u parir xjentifiku fl-RFMOs u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali.

3. L-Unjoni għandha tikkontribwixxi 
attivament għal, u tappoġġja l-iżvilupp ta' 
għarfien u parir xjentifiku fl-RFMOs u l-
organizzazzjonijiet internazzjonali 
speċjalisti li jkollhom rekord tal-imgħoddi 
tagħhom rikonoxxut għall-parir 
xjentifiku. Hija għandha tgħin biex 
jissaħħu r-rabtiet ta’ kooperazzjoni bejn l-
ORĠS u l-organizzazzjoniiet 
internazzjonali tas-sajd.

Or. es

Emenda 2187
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Unjoni għandha tinkoraġġixx r-
rabtiet ta’ kooperazzjoni bejn l-ORĠS bil-
għan li jiġi allinjat, armonizzat u mwessa' 
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l-qafas għall-azzjoni multilaterali.

Or. es

Emenda 2188
Guido Milana, Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Unjoni trid issaħħaħ il-preżenza 
tagħha fi ħdan id-diversi ORĠS. Il-
parteċipazzjoni tal-Unjoni għandha 
tiċċentra fuq it-titjib tal-governanza ta’ 
dawn u fuq it-tisħiħ tal-interessi tal-
Unjoni, kemm jekk huma ekonomiċi, 
soċjali jew ambjentali.   

Or. it

Emenda 2189
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Unjoni għandha tartikola l-politika 
tal-kummerċ ekonomiku tagħha b’tali 
mod li tipprevjeni l-ħut maqbud 
illegalment, mhux iddikjarat u mhux 
regolat milli jidħol fit-territorju tagħha u 
milli jinbigħ fih. 

Or. pt

Emenda 2190
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Unjoni għandha tippromwovi b’mod 
attiv it-tmexxija ta’ rieżamijiet 
indipendenti tal-prestazzjoni tal-ORĠS u 
l-implimentazzjoni sħiħa u fil-pront tar-
rakkomandazzjonijiet tagħhom.

Or. en

Emenda 2191
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 39 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. l-Unjoni għandha b'mod attiv 
tappoġġja l-iżvilupp ta' mekkaniżmi ekwi 
u trasparenti għall-allokazzjoni tal-
opportunitajiet tas-sajd.

Or. en

Emenda 2192
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni għandha tikkoopera ma' pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
relatati mas-sajd, fosthom l-RFMOs, 
sabiex issaħħaħ il-konformità mal-miżuri 
adottati minn dawn l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali.

L-Unjoni għandha tikkoopera ma' pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
relatati mas-sajd, fosthom l-RFMOs, 
sabiex issaħħaħ il-konformità mal-miżuri, 
inklużi dawk dwar is-sikurezza fuq il-
baħar, adottati minn dawn l-
organizzazzjonijiet internazzjonali.
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L-UE għandha tieħu l-aħjar parir 
xjentifiku disponibbli bil-għan li tilħaq u 
żżomm il-livelli ta' rendiment massimu 
sostenibbli, li għalhekk għandha 
tappoġġja b'mod attiv l-iżvilupp tal-
għarfien xjentifiku fi ħdan l-
Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-Ġestjoni 
tas-Sajd (ORĠS) u fil-korpi 
internazzjonali f'kollaborazzjoni ma' 
pajjiżi terzi u mal-ORĠS infushom.
Il-ftehimiet dwar l-aċċess reċiproku 
għandu jkun fihom klawżola li 
tipprojbixxi d-diskriminazzjoni fi 
kwalunkwe sura tagħha bejn investituri 
mill-UE u dawk ta’ nazzjonalità  ta’ pajjiż 
ieħor.

Or. es

Emenda 2193
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni għandha tikkoopera ma' pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
relatati mas-sajd, fosthom l-RFMOs, 
sabiex issaħħaħ il-konformità mal-miżuri 
adottati minn dawn l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali.

L-Unjoni għandha tikkoopera ma' pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
relatati mas-sajd, fosthom l-RFMOs, 
sabiex issaħħaħ il-konformità mal-miżuri, 
u speċjalment dawk dwar il-ġlieda kontra 
s-sajd IUU, adottati minn dawn l-
organizzazzjonijiet internazzjonali. 

Or. es

Emenda 2194
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 40 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni għandha tikkoopera ma' pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
relatati mas-sajd, fosthom l-RFMOs, 
sabiex issaħħaħ il-konformità mal-miżuri 
adottati minn dawn l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali.

L-Unjoni għandha tikkoopera ma' pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
relatati mas-sajd, fosthom l-RFMOs, 
sabiex issaħħaħ il-konformità mal-miżuri, 
inklużi dawk dwar is-sikurezza fuq il-
baħar, adottati minn dawn l-
organizzazzjonijiet internazzjonali.

Or. es

Emenda 2195
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni għandha tikkoopera ma' pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
relatati mas-sajd, fosthom l-RFMOs, 
sabiex issaħħaħ il-konformità mal-miżuri 
adottati minn dawn l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali.

L-Unjoni, megħjuna mill-Aġenzija 
Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd, għandha 
tikkoopera ma' pajjiżi terzi u 
organizzazzjonijiet internazzjonali relatati 
mas-sajd, fosthom l-RFMOs, sabiex 
issaħħaħ il-konformità mal-miżuri adottati 
minn dawn l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-
konformità tal-operaturi tagħhom mal-
miżuri msemmija fil-paragrafu 
preċedenti. F’każijiet ta’ nonkonformità, 
għandu japplika r-Regolament tal-Kunsill 
1005/2008.

Or. en

Emenda 2196
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 40 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Unjoni għandha tikkoopera ma' pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
relatati mas-sajd, fosthom l-RFMOs, 
sabiex issaħħaħ il-konformità mal-miżuri 
adottati minn dawn l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali.

L-Unjoni għandha tikkoopera ma' pajjiżi 
terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali 
relatati mas-sajd, fosthom l-RFMOs, 
sabiex issaħħaħ il-konformità mal-miżuri 
adottati minn dawn l-organizzazzjonijiet 
internazzjonali. Jistieden lill-pajjiżi terzi 
jirratifikaw il-konvenzjonijiet 
internazzjonali, b’mod partikolari l-
Konvenzjoni dwar il-Liġi tal-Baħar 
(UNCLOS). Hekk ikunu jistgħu jiġu 
miġġielda l-attivitajiet tas-sajd illegali, 
klandestini u mhux ikkontrollati u tiġi 
stabbilita l-kompetizzjoni ġusta u jiġi 
żgurat li s-settur jibqa' kompetittiv.   

Or. el

Emenda 2197
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza legali, ekonomiku u 
ambjentali għall-attivitajiet tas-sajd 
imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi.

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza legali, ekonomiku u 
ambjentali għall-attivitajiet tas-sajd 
bilaterali mwettqa minn bastimenti tas-sajd 
tal-Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi u, fejn 
applikabbli, minn bastimenti tas-sajd ta’ 
pajjiżi terzi fl-ilmijiet tal-Unjoni, 
minħabba l-interessi tal-flotta tal-UE u r-
rekwiżiti tal-provvista tas-suq tal-Unjoni.

Or. es

Emenda 2198
Carmen Fraga Estévez
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Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza legali, ekonomiku u 
ambjentali għall-attivitajiet tas-sajd 
imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi.

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza legali, ekonomiku u 
ambjentali għall-attivitajiet tas-sajd 
imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi kif ukoll 
għall-bastimenti tas-sajd ta’ pajjiżi terzi fl-
ilmijiet tal-Unjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Dan l-Artikolu jrid jinkludi ż-żewġ tipi ta’ arranġament tas-sajd li l-Unjoni għandha ma’ 
pajjiżi terzi, jiġifieri dawk li jinvolvu kunsiderazzjoni finanzjarja mħallas bi skambju għal 
aċċess għall-ilmijiet u r-riżorsi, u dawk li jagħtu opportunitajiet tas-sajd reċiproki.

Emenda 2199
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza legali, ekonomiku u
ambjentali għall-attivitajiet tas-sajd
imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi.

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza legali, ekonomiku,
ambjentali u soċjali għall-isfruttament 
sostenibbli tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi. Il-
Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
għandhom ikunu soġġetti għall-prinċipji, 
l-objettivi u r-regoli tal-Politika Komuni 
tas-Sajd u għandhom jippromwovu 
ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi fil-pajjiżi 
terzi billi jipprovdu l-appoġġ xieraq għar-
riċerka xjentifika u l-ġbir tad-dejta, il-
monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza fil-
pajjiżi terzi sħab.
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Or. en

Emenda 2200
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza legali, ekonomiku u 
ambjentali għall-attivitajiet tas-sajd 
imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi.

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza legali, ekonomiku u 
ambjentali għall-attivitajiet tas-sajd 
imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi u, fejn 
applikabbli, minn bastimenti tas-sajd ta’ 
pajjiżi terzi fl-ilmijiet tal-Unjoni. Il-
Ftehimiet għandhom jistabbilixxu l-
kundizzjonijiet it-tajba biex is-settur jiġi 
żviluppat fit-tul b’mod dinamiku, 
kompetittiv u vijabbli.

Or. es

Emenda 2201
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza legali, ekonomiku u 
ambjentali għall-attivitajiet tas-sajd 
imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi.

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza legali, ekonomiku u 
ambjentali għall-attivitajiet tas-sajd 
imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi skont il-
miżuri relevanti adottati mill-l-
organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni 
tas-sajd.  Tali qofsa jisgħu jinkludu:
a) l-iżvilupp u l-appoġġ għall-
istituzzjonijiet meħtieġa fil-qasam tax-
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xjenza u r-riċerka;
b) il-kapabilitajiet ta’ monitoraġġ, 
kontroll u sorveljanza; kif ukoll
c) punti oħra li jirrigwardaw il-bini tal-
kapaċità li għandhom x'jaqsmu mal-
iżvilupp ta' politika ta’ sajd sostenibbli tal-
pajjiż terz.

Or. en

Emenda 2202
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza legali, ekonomiku u 
ambjentali għall-attivitajiet tas-sajd 
imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi.

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli ta’ 
natura essenzjalment kummerċjali ma’ 
pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu qafas 
ta’ governanza legali, ekonomiku u 
ambjentali għall-attivitajiet tas-sajd 
imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi.

Or. pt

Emenda 2203
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza legali, ekonomiku u 
ambjentali għall-attivitajiet tas-sajd 
imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi.

1. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
ma’ pajjiżi terzi għandhom jistabbilixxu 
qafas ta’ governanza legali, ekonomiku u 
ambjentali għall-attivitajiet tas-sajd 
imwettqa minn bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni f’ilmijiet ta’ pajjiżi terzi. Huma 
għandhom ukoll jiżguraw li l-attivitajiet 
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tas-sajd isiri fi ħdan qafas ta' ċertezza 
ġuridika.

Or. es

Emenda 2204
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Sabiex jiġi żgurat li r-riżorsi ħajjin tal-
baħar jiġu sfruttati b’mod sostenibbli, l-
Unjoni għandha titmexxa mill-għan li l-
Ftehimiet ta’ Sajd Sostenibbli ma’ pajjiżi 
terzi għandhom jiġu stabbiliti għall-ġid 
reċiproku taż-żewġ partijiet u għandhom 
jikkontribwixxu biex tkompli titwettaq l-
attività tal-flotot tal-UE billi jiġi ottenut 
sehem mill-eċċess tal-pajjiż terz li jkun fi 
proporzjon mal-interess tal-flotot tal-UE. 

Or. es

Emenda 2205
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Unjoni għandha tikkonkludi 
ftehimiet tas-sajd bilaterali fl-interess 
reċiproku tal-Unjoni u tal-pajjiżi terzi 
sħab, bl-objettiv li jiġi żgurat l-
isfruttament sostenibbli tal-istokkijiet ta’ 
dawk l-ispeċijiet speċifikati. Tali ftehimiet 
għandhom jikkontribwixxu biex tinżamm 
għaddejja l-attività tal-flotot tas-sajd 
Ewropej li jkunu joperaw skont dawn il-
ftehimiet u għandhom jimmiraw li 
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jottjenu sehem xieraq tal-eċċess 
disponibbli, li jkun fi proporzjon 
għalkollox mal-interessi u l-ħtiġijiet tal-
flotot Ewropej ikkonċernati.

Or. fr

Emenda 2206
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Unjoni għandha tikkonkludi 
ftehimiet tas-sajd bilaterali fl-interess 
reċiproku tal-Unjoni u tal-pajjiżi terzi 
sħab, bl-objettiv li jiġi żgurat l-
isfruttament sostenibbli tal-istokkijiet ta’ 
dawk l-ispeċijiet speċifikati. Tali ftehimiet 
għandhom jikkontribwixxu biex tinżamm 
għaddejja l-attività tal-flotot tas-sajd 
Ewropej li jkunu joperaw skont dawn il-
ftehimiet u għandhom jimmiraw li 
jottjenu sehem xieraq tal-eċċess 
disponibbli, li jkun fi proporzjon 
għalkollox mal-interessi u l-ħtiġijiet tal-
flotot Ewropej ikkonċernati.

Or. fr

Emenda 2207
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
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Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikat abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli.

Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikata abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu fil-
livelli kapaċi li jipproduċu r-rendiment 
massimu sostenibbli.

Or. fr

Emenda 2208
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikat abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikata abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu qrib 
il-livelli kapaċi li jipproduċu r-rendiment 
massimu sostenibbli. Għandu jsir ftehim 
bejn il-partijiet li jispjega ċar il-
kwantitajiet involuti u l-perjodi ta’ validità 
tal-qabda żejda b’tali mod li t-termini 
tiegħu jkunu trasparenti għalkollox u 
jkun jista’ jinħoloq ambjent li jkun 
iwassal għal investiment privat u għall-
iżvilupp ta' settur privat dinamiku, 
vijabbli u kompetittiv. 

Or. es
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Emenda 2209
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikat abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) u (3) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikata abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati.

Or. es

Emenda 2210
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikat abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikata abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu fil-
livelli kapaċi li jipproduċu r-rendiment 
massimu sostenibbli.
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Or. fr

Emenda 2211
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikat abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli.

2. Skont tali ftehimiet tas-sajd, il-
bastimenti tas-sajd tal-Unjoni għandhom 
jaqbdu biss jew l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikata abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, jew 
inkella jottjenu aċċess għall-ilmijiet ta’ 
pajjiż terz bil-għan li jistadu għal 
stokkijiet ta’ ħut li jpassi ħafna skont il-
miżuri għall-ġestjoni u l-konservazzjoni 
tagħhom adottati mill-organizzazzjoni 
reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd relevanti, 
sabiex ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd 
jibqgħu 'l fuq mil-livelli kapaċi li 
jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli.

Or. fr

Emenda 2212
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
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permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikat abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli.

permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikata abbażi ta’
parir xjentifiku eżatt u aġġornat u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli, fejn ikun 
possibbli.

Or. en

Emenda 2213
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikat abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikata abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu fil-
livelli kapaċi li jipproduċu r-rendiment 
massimu sostenibbli.

Or. pt

Emenda 2214
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikat abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikata abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli. L-eċċess 
għandu jiġi ddeterminat b’mod 
trasparenti.

Or. es

Emenda 2215
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikat abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikata abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati mill-
flotot kollha, sabiex ikun żgurat li r-riżorsi 
tas-sajd jibqgħu 'l fuq mil-livelli kapaċi li 
jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli. Għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċjali lill-ħtiġijiet 
nutrizzjonali tal-popolazzjonijiet li jinsabu 
fl-Istat kostali u dawk tal-Istati magħluqin
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bl-art minn kullimkien fir-reġjun u s-
sottoreġjun skont l-Artikoli 69 u 70 tal-
UNCLOS.

Or. en

Emenda 2216
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikat abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikata b’mod ċar 
u trasparenti abbażi tal-aħjar parir 
xjentifiku disponibbli u informazzjoni 
rilevanti skambjata bejn l-Unjoni u l-pajjiż 
terz dwar l-isforz totali tas-sajd fuq l-
istokkijiet affettwati, sabiex ikun żgurat li 
r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l fuq mil-livelli 
kapaċi li jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli.

Or. el

Emenda 2217
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
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il-Liġi tal-Baħar, u identifikat abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli.

il-Liġi tal-Baħar. Il-partijiet għandhom 
jilħqu ftehim dwar il-kwantitajiet 
ikkonċernati u l-perjodu ta’ validità, li 
għandu jkun ibbażat fuq il-prinċipji tat-
trasparenza u t-trattament indaqs u fuq il-
parir xjentifiku.

Or. es

Emenda 2218
George Lyon

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikat abbażi tal-
aħjar parir xjentifiku disponibbli u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli.

2. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jaqbdu biss l-eċċess tal-qabda 
permessibbli determinata mill-pajjiż terz 
kif imsemmi fl-Artikolu 62(2) tal-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar, u identifikata abbażi ta’
parir xjentifiku eżatt u aġġornat u 
informazzjoni rilevanti skambjata bejn l-
Unjoni u l-pajjiż terz dwar l-isforz totali 
tas-sajd fuq l-istokkijiet affettwati, sabiex 
ikun żgurat li r-riżorsi tas-sajd jibqgħu 'l 
fuq mil-livelli kapaċi li jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli fejn ikun 
possibbli.

Or. en

Emenda 2219
Gunnar Hökmark

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandu jkollhom sajd iddokumentat 
kompletament meta jkunu qed joperaw 
skont ftehimiet ta' sħubija permezz ta' 
kameras tas-CCTV jew tagħmir simili.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-operazzjoni tal-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni barra mill-ilmijiet tal-UE hija waħda diffiċli 
u tiswa l-flus biex tiġi kkontrollata b’mezzi normali bħlama huma l-kontrolli abbord. 
Għalhekk li jkun hemm sajd iddokumentat kompletament huwa ta’ importanza straordinarja 
f’dawn l-ilmijiet biex jiġi ċċertifikat li l-ftehimiet ikunu qed jiġu rrispettati u jiġi ggarantit li 
ma jkun qed isir l-ebda sajd illegali, mhux rapportat u mhux regolat (IUU) mill-bastimenti 
tal-Unjoni.

Emenda 2220
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-investituri privati fl-Unjoni 
għandhom jiġu inkuraġġiti jinvestu 
f’pajjiżi terzi permezz ta’ assoċjazzjonijiet 
temporanji ta' intrapriżi bil-għan li jgħinu 
biex jitrawwem sajd responsabbli, żvilupp 
ekonomiku u trasferiment teknoloġiku, u 
għandu jiġi promoss qafas ta' ċertezza 
ġuridika biex issalvagwardja l-
investimenti mis-settur privat tal-Unjoni.

Or. es

Emenda 2221
Estelle Grelier
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Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-ftehimiet li jkopru stokkijiet ta’ 
ħut transżonali u stokkijiet ta’ ħut li jpassi 
ħafna, valutazzjonijiet xjentifiċi mmexxija 
fil-livell reġjonali kif ukoll miżuri ta' 
konservazzjoni u ġestjoni adottati mill-
Organizzazzjoni Reġjonali tal-Ġestjoni 
tas-Sajd għandhom jitqiesu kif dovut meta 
jkunu qed jiġu ddeterminati l-
opportunitajiet tas-sajd.

Or. fr

Emenda 2222
Chris Davies

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Il-basitmenti tas-sajd tal-Unjoni li 
joperaw barra mill-ilmijiet tal-UE 
għandhom jiġu mgħammra b’kameras 
tas-CCTV jew ekwivalenti biex tkun tista’ 
ssir dokumentazzjoni kompleta tal-prattiki 
tas-sajd u tal-qabdiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kameras tas-CCTV abbord il-bastimenti se jgħinu biex jiġi żgurat kontroll aħjar u infurzar 
tar-regoli.

Emenda 2223
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
għandhom jiżguraw li l-bastimenti tas-
sajd tal-UE jkunu jistgħu joperaw fl-
ilmijiet ta’ pajjiż terz jekk ikollhom fil-
pussess tagħhom awtorizzazzjoni tas-sajd 
li tkun inħarġet skont proċedura li jkun 
sar qbil dwarha. Il-klawżola ta’ 
esklussività mhijiex inkompatibbli ma’ 
soluzzjonijiet individwali biex jiġi 
pprevenut li s-sajd jieqaf kollu kemm hu 
f’każijiet fejn ftehim dwar is-sajd ikun fis-
seħħ imma l-protokoll tiegħu ikun skada 
qabel ma jkun jista’ jintlaħaq ftehim dwar 
estensjoni temporanja tal-attivitajiet 
kollha tiegħu, kemm-il darba l-imsemmija 
soluzzjonijiet ikunu ristretti, temporanji u 
jkollhom garanziji adattati marbuta 
magħhom.

Or. es

Emenda 2224
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
għandhom jiddisponu li l-
awtorizzazzjonijiet tas-sajd għal stokkijiet 
fil-pajjiż terz għandhom jingħataw biss lil 
bastimenti tas-sajd li jkunu ġew 
awtorizzati li jtajru bandiera ta’ pajjiż tal-
UE matul l-24 xahar li jiġu qabel it-talba 
għal awtorizzazzjoni tas-sajd.

Or. en
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Emenda 2225
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Dawn il-ftehimiet għandhom 
jinkoraġġixxu lill-kumpaniji tal-UE 
jinvestu f’pajjiżi terzi b’tali mod li jkun 
jippermetti żvilupp ekonomiku li jkun 
kompetittiv u jkollu dimensjoni soċjali fl-
istess ħin. Għandu jiġi stabbilit ukoll 
qafas ta’ ċertezza ġuridika għall-
attivitajiet ta’ dawn il-kumpaniji.

Or. es

Emenda 2226
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Għandha tiġi inkluża klawżola li tgħid 
li l-bastimenti tal-Unjoni ma jistgħux 
iwettqu attivitajiet tas-sajd fiż-żoni tas-
sajd ta’ pajjiżi terzi ħlief jekk ikollhom 
awtorizzazzjoni tas-sajd valida maħruġa 
mill-awtoritajiet tal-imsemmi pajjiż terz.  
Din il-klawżola ta’ esklussività għandha 
tiġi inkluża biss fil-Protokolli annessi 
mal-Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-klawżola ta’ esklussività, li bħalissa tidher kemm fil-Ftehimiet u kemm fil-Protokolli, 
imissha tidher biss fil-Protokolli ħalli l-bastimenti ma jiġux imwaqqfa milli jistadu jekk jagħti 
l-każ li xi protokoll jiġi sospiż għal xi raġuni.
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Emenda 2227
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Il-ftehimiet dwar l-aċċess reċiproku 
għandu jkun fihom klawżola li 
tipprojbixxi d-diskriminazzjoni bejn 
investituri mill-Unjoni Ewropea u dawk 
ta’ nazzjonalità  ta’ pajjiż ieħor.

Or. es

Emenda 2228
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 b. L-ebda bastiment tas-sajd tal-Unjoni 
ma għandu jopera f’pajjiż terz li miegħu l-
Unjoni tkun innegozjat Ftehim dwar is-
Sajd Sostenibbli barra mid-
dispożizzjonijiet ta’ dak il-Ftehim.

Or. en

Emenda 2229
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Fir-rigward tal-objettivi tal-Ftehimiet 
dwar is-Sajd Sostenibbli, il-ftehimiet dwar 
l-aċċess reċiproku għandu jkun fihom 
klawżola li tipprojbixxi d-diskriminazzjoni 
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bejn investituri mill-Unjoni Ewropea u 
dawk ta' nazzjonalità  ta’ pajjiż terz. 

Or. es

Emenda 2230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2c. Ir-rispett għall-prinċipji demokratiċi u 
għad-drittijiet tal-bniedem, kif stabbiliti 
fid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet 
tal-Bniedem u strumenti internazzjonali 
oħra relevanti dwar id-drittijiet tal-
bniedem, u għall-prinċipju tal-istat tad-
dritt, għandu jikkostitwixxi element 
essenzjali tal-Ftehimiet dwar is-Sajd 
Sostenibbli.

Or. en

Emenda 2231
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41 – paragrafu 2d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 d. Għandhom jitmexxew valutazzjonijiet 
indipendenti tal-impatt li għandu kull 
protokoll qabel ma ssir l-adozzjoni tal-
mandat għan-negozjati għall-protokolli 
suċċedenti u għandhom jinkludu tagħrif 
dwar il-qabdiet u l-attivitajiet tas-sajd. 
Tali valutazzjonijiet għandhom ikunu fl-
isfera pubblika.

Or. en
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Emenda 2232
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 41a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41a
Attivitajiet tal-bastimenti tal-UE barra 

mill-ilmijiet tal-UE
Il-bastimenti tas-sajd tal-Unjoni 
għandhom jirrispettaw il-prinċipji, l-
objettivi u r-regoli tal-Politika Komuni 
tas-Sajd meta jkunu qed jistadu fl-ilmijiet 
ta’ pajjiż terz jew fl-ibħra miftuħa, kemm 
jekk ikun hemm fis-seħħ Ftehim dwar is-
Sajd Sostenibbli u kemm jekk le.

Or. en

Emenda 2233
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għajnuna finanzjarja Kontribuzzjoni finanzjarja

Or. fr

Emenda 2234
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – parti introduttorja



PE491.362v01-00 120/175 AM\905832MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Unjoni għandha tipprovdi għajnuna
finanzjarja lil pajjiżi terzi permezz ta' 
Ftehimiet dwar is-Sajd sostenibbli sabiex:

1. L-Unjoni għandha tipprovdi 
kontribuzzjoni finanzjarja lil pajjiżi terzi 
permezz ta' Ftehimiet dwar is-Sajd 
sostenibbli sabiex:

Or. fr

Emenda 2235
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) issostni parti mill-ispiża tal-aċċess 
għar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet ta' pajjiżi 
terzi;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa, is-sidien tal-bastimenti tal-Unjoni jikkontribwixxu ammont limitat mill-ispiża tal-
aċċess għas-sajd. L-Unjoni jmissha timplimenta l-irkupru sħiħ tal-ispiża mill-bastimenti tal-
Unjoni.

Emenda 2236
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) issostni parti mill-ispiża tal-aċċess għar-
riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi;

(a) issostni parti mill-ispiża tal-aċċess għar-
riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi 
filwaqt li dawk li jkunu jgawdu l-aċċess 
għall-attività tas-sajd iħallsu sehem mill-
ispejjeż li jigber progressivament;
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Or. en

Emenda 2237
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) issostni parti mill-ispiża tal-aċċess għar-
riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet ta' pajjiżi terzi;

(a) issostni b’mod fundamentali parti mill-
ispiża tal-aċċess għar-riżorsi tas-sajd fl-
ilmijiet ta' pajjiżi terzi, minħabba n-natura 
essenzjalment kummerċjali ta’ dawn il-
ftehimiet;

Or. pt

Emenda 2238
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) tappoġġja l-iżvulupp awtonomu u 
sostenibbli tas-settur tas-sajd fil-pajjiżi 
terzi. Tali għajnuna finanzjarja għandha 
tiġi akkumpanjata minn programmi ta’ 
żvilupp li jkunu ddisinjati apposta, li 
għandhom jinkludu objettivi, għanijiet u 
indikaturi li jkunu jippermettu li r-
riżultati miksuba jiġu mmonitorjati. Skont 
ir-riżultati tal-monitoraġġ, il-programmi 
jistgħu jiġu aġġustati fejn ikun meħtieġ, 
biex jiġi żgurat li l-għanijiet tagħhom jiġu 
segwiti b’mod aktar effettiv.

Or. pt
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Emenda 2239
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa)
 Bil-għan li jiġi żgurat li l-istokkijiet 
kondiviżi ma’ pajjiżi ġirien jiġu ġestiti 
b’mod sostenibbli, jeħtieġ li jkunu jaqgħu 
fl-ambitu ta' dan ir-regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ma hemm l-ebda dispożozzjoni għall-ftehimiet tat-Tramuntana fil-proposta. Din l-emenda 
tinkludihom fil-proposta.

Emenda 2240
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tistabbilixxi qafas ta’ governanza, 
inklużi l-iżvilupp u ż-żamma ta’ 
istituzzjonijiet xjentifiċi u ta’ riċerka 
neċessarji, il-kapaċità ta’ monitoraġġ, 
kontroll u sorveljanza u elementi oħra ta’ 
bini tal-kapaċità li għandhom x’jaqsmu 
mal-iżvilupp ta’ politika tas-sajd 
sostenibbli mmexxija mill-pajjiż terz. 
Għanjuna finanzjarja bħal din tkun 
ikkundizzjonata mill-kisba ta’ riżultati 
speċifiċi.

(b) tistabbilixxi qafas ta’ governanza, skont 
l-Artikolu 4 ta’ dan ir-Regolament, li 
għandu jinkludi l-iżvilupp u ż-żamma ta’ 
istituzzjonijiet xjentifiċi u ta’ riċerka 
neċessarji, il-kapaċità ta’ monitoraġġ, 
kontroll u sorveljanza u elementi oħra ta’ 
bini tal-kapaċità li għandhom x’jaqsmu 
mal-iżvilupp ta’ politika tas-sajd 
sostenibbli mmexxija mill-pajjiż terz. 
Għanjuna finanzjarja bħal din tkun 
ikkundizzjonata mill-kisba ta’ riżultati 
soċjoekonomiċi u ambjentali speċifiċi.

Or. es
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Emenda 2241
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tistabbilixxi qafas ta’ governanza, 
inklużi l-iżvilupp u ż-żamma ta’ 
istituzzjonijiet xjentifiċi u ta’ riċerka 
neċessarji, il-kapaċità ta’ monitoraġġ, 
kontroll u sorveljanza u elementi oħra ta’ 
bini tal-kapaċità li għandhom x’jaqsmu 
mal-iżvilupp ta’ politika tas-sajd 
sostenibbli mmexxija mill-pajjiż terz. 
Għanjuna finanzjarja bħal din tkun 
ikkundizzjonata mill-kisba ta’ riżultati 
speċifiċi.

(b) tistabbilixxi qafas ta’ governanza, 
inklużi l-iżvilupp u ż-żamma ta’ 
istituzzjonijiet xjentifiċi u ta’ riċerka 
neċessarji, il-kapaċità ta’ monitoraġġ, 
kontroll u sorveljanza u elementi oħra ta’ 
bini tal-kapaċità li għandhom x’jaqsmu 
mal-iżvilupp ta’ politika tas-sajd 
sostenibbli mmexxija mill-pajjiż terz. 
Għanjuna finanzjarja bħal din tkun 
ikkundizzjonata mill-kisba ta’ riżultati 
soċjoekonomiċi u ambjentali speċifiċi.

Or. es

Emenda 2242
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tistabbilixxi qafas ta’ governanza, 
inklużi l-iżvilupp u ż-żamma ta’ 
istituzzjonijiet xjentifiċi u ta’ riċerka 
neċessarji, il-kapaċità ta’ monitoraġġ, 
kontroll u sorveljanza u elementi oħra ta’ 
bini tal-kapaċità li għandhom x’jaqsmu 
mal-iżvilupp ta’ politika tas-sajd 
sostenibbli mmexxija mill-pajjiż terz. 
Għanjuna finanzjarja bħal din tkun 
ikkundizzjonata mill-kisba ta’ riżultati 
speċifiċi.

(b) tistabbilixxi wkoll qafas ta’ governanza, 
inklużi l-iżvilupp u ż-żamma ta’ 
istituzzjonijiet xjentifiċi u ta’ riċerka 
neċessarji, il-kapaċità ta’ monitoraġġ, 
kontroll u sorveljanza u elementi oħra ta’ 
bini tal-kapaċità li għandhom x’jaqsmu 
mal-iżvilupp ta’ politika tas-sajd 
sostenibbli mmexxija mill-pajjiż terz. 
Għanjuna finanzjarja bħal din tkun 
ikkundizzjonata mill-kisba ta’ riżultati 
speċifiċi.

Or. pt



PE491.362v01-00 124/175 AM\905832MT.doc

MT

Emenda 2243
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Parti 7 – artikolu 42 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) tiddefendi l-interessi tal-flotot tal-
UE;

Or. es

Emenda 2244
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba)
 L-ispiża tal-aċċess għar-riżorsi tas-sajd
fl-ilmijiet ta’ pajjiżi terzi għanha titħallas 
kollha 
mill-operaturi tas-sajd f’dawk l-ilmijiet
f’dawn l-ilmijiet.

Or. en

Emenda 2245
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-UE għandha tistabbilixxi, fil-
kuntest ta’ dawn il-Ftehimiet, l-
opportunitajiet tas-sajd li jistgħu jiġu 
skambjati ma’ pajjiżi terzi filwaqt li 
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dejjem tqis il-ħtiġijiet tal-bastimenti 
tagħhom.

Or. es

Emenda 2246
Gunnar Hökmark, Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Parti 7 – Artikolu 42 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-bastimenti tal-Unjoni li jkunu 
jgawdu aċċess għas-sajd skont dawn il-
ftehimiet għandhom lill-Unjoni l-ispiża 
kollha tal-għajnuna finanzjarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħalissa, is-sidien tal-bastimenti tal-Unjoni jikkontribwixxu ammont limitat mill-ispiża tal-
aċċess għas-sajd. L-Unjoni jmissha timplimenta l-irkupru sħiħ tal-ispiża mill-bastimenti tal-
Unjoni.

Emenda 2247
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti 7 – titolu IIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TITOLU IIa
FTEHIMIET DWAR L-ATTIVITAJIET 

TAS-SAJD, L-ISKAMBJU TAL-
OPPORTUNITAJIET TAS-SAJD U L-

ĠESTJONI KONĠUNTA
Bil-għan li tiġi żgurata l-istabbilità tal-
attivitajiet tas-sajd storiċi tal-bastimenti 
tal-Unjoni fl-ilmijiet ta’ pajjiżi terzi ġirien 
u tiġi żgurata l-ġestjoni sostenibbli tal-
istokkijiet tal-attivitajiet tas-sajd kondiviżi 
magħhom jew li jkunu ta' interess 
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komuni, l-Unjoni għandha tikkonkludi 
ma’ dawn il-pajjiżi terzi ftehimiet dwar is-
sajd li jistgħu jkunu bilaterali jew 
multilaterali, annwali jew pluriennali.
Dawn il-ftehimiet għandhom ifittxu li 
jiddefinixxu l-opportunitajiet tas-sajd li 
jkunu aċċessibbli rispettivament għall-
bastimenti tal-Unjoni u għall-bastimenti 
mill-pajjiż terz jew pajjiżi terzi 
kkonċernati, rigward jew l-istokkijiet 
kondivizi, jew li jkunu ta’ interess 
komuni, bejn l-Unjoni u l-pajjiż terz jew 
il-pajjiżi terzi kkonċernati, jew l-istokkijiet 
ġestiti esklussivament mill-Unjoni jew 
mill-pajjiż terz ikkonċernat.   
L-implimentazzjoni tal-ftehimiet konklużi 
tista’, fuq bażi annwali jew pluriennali u 
fl-interess reċiproku tal-partijiet li jkunu 
għamlu l-ftehim, tispjega arranġamenti 
għall-ġestjoni konġunta tal-istokkijiet 
kondiviżi, għal skambju tal-
opportunitajiet tas-sajd rigward l-
istokkijiet ġestiti esklussivament minn 
waħda mill-partijiet li tkun għamlet il-
ftehim jew għal skambju ta’ 
opportunitajiet ta’ aċċess li jagħtu lill-
bastimenti tal-partijiet differenti li jkunu 
għamlu l-ftehim aċċess għall-ilmijiet tal-
partijiet l-oħra bil-għan li jistadu minn 
stokkijiet regolati mid-drittijiet tas-sajd ta’ 
dawn il-pajjiżi.  Tista’ wkoll tistabbilixxi 
miżuri oħra ta’ konservazzjoni skont l-
Artikoli 7 u 8, bil-għan li tiġi żgurata l-
applikazzjoni konġunta tagħhom.
Dawn il-ftehimiet kollha għandhom jiġu 
nnegozjati skont ftehimiet dwar is-sajd 
formalizzati.
Fl-implimentazzjoni ta' dawn il-ftehimiet, 
l-Unjoni għandha tagħmel ħilitha biex 
tiżgura skambju bbilanċjat tal-
opportunitajiet tas-sajd għad-diversi Stati 
Membri kkonċernati u tqis kif dovut il-
benefiċċji li tkun qed tagħti jew li tkun 
diġà tat lill-pajjiż terz jew pajjiżi terzi 
kkonċernati u li huma kopruti mill-
ambitu tal-politika komuni tas-sajd.
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Fejn hija tadotta miżuri ta’ 
konservazzjoni skont l-Artikoli 7 u 8 fir-
rigward tal-bastimenti u l-ilmijiet tagħha, 
l-Unjoni għandha wkoll tiżgura li jkunu 
konsistenti mal-miżuri ta’ konservazzjoni 
applikabbli fl-ilmijiet tagħha għall-
bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ pajjiż 
terz li miegħu tkun ikkonkludiet ftehimiet.

Or. fr

Emenda 2248
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 7 – titolu IIa – Artikolu 42a(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

TITOLU IIa
ARRANĠAMENTI OĦRA

Artikolu 42a
Attivitajiet tas-sajd tal-Unjoni barra mill-

Ftehimiet dwar is-Sajd Sostenibbli 
L-Istati Membri għandhom jottjenu 
tagħrif dwar l-eżistenza tal-arranġamenti 
li jista’ jkun hemm bejn persuni ta’ 
nazzjonalità ta’ Stat Membru u pajjiż terz, 
li jkunu jippermettu bastimenti tas-sajd li 
jkunu jtajru l-bandiera tagħhom iwettqu 
attivitajiet tas-sajd f’ilmijiet li jaqgħu taħt 
il-ġurisdizzjoni jew is-sovranità ta’ pajjiż 
terz u għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni b’dan billi jressqu lista tal-
bastimenti kkonċernati u d-dettalji tal-
arranġament u l-attivitajiet.

Or. en

Emenda 2249
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

AKKWAKULTURA AKKWAKULTURA SOSTENIBBLI

Or. en

Emenda 2250
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Promozzjoni tal-akkwakultura Ġestjoni u żvilupp sostenibbli tal-
akkwakultura

Or. en

Emenda 2251
Iliana Malinova Iotova

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Promozzjoni tal-akkwakultura Promozzjoni tal-akkwakultura sostenibbli 
permezz ta’ linji gwida strateġiċi tal-
Unjoni u pjanijiet strateġiċi nazzjonali

Or. bg

Emenda 2252
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Promozzjoni tal-akkwakultura Żgurar ta’ akkwakultura ambjentalment 
sostenibbli

Or. en

Emenda 2253
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bil-ħsieb li jiġu promossi s-sostenibbiltà, 
il-kontribuzzjoni għas-sigurtà tal-ikel, it-
tkabbir u l-impjiegi, sal-2013 il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi linji 
gwida strateġiċi mhux vinkolanti tal-
Unjoni dwar prijoritajiet u miri komuni 
għall-iżvilupp tal-attivitajiet tal-
akkwakultura. Linji gwida strateġiċi bħal 
dawn għandhom iqisu l-pożizzjonijiet tal-
bidu rilevanti u ċ-ċirkustanzi differenti 
madwar l-Unjoni, għandhom jiffurmaw il-
bażi għal pjanijiet strateġiċi nazzjonali 
multiannwali u għandhom jimmiraw lejn:

1. Bil-ħsieb li ħsieb li tiġi promossa s-
sostenibbiltà, jingħata kontribut għas-
sigurtà tal-ikel, it-tkabbir u l-impjiegi, sal-
2013 il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
linji gwida strateġiċi mhux vinkolanti tal-
Unjoni dwar prijoritajiet u miri komuni 
għall-iżvilupp tal-attivitajiet tal-
akkwakultura. Linji gwida strateġiċi bħal 
dawn għandhom iqisu l-pożizzjonijiet tal-
bidu rilevanti u ċ-ċirkustanzi differenti 
madwar l-Unjoni u għandhom jiffurmaw 
il-bażi għal pjanijiet strateġiċi nazzjonali 
multiannwali. Bl-istess mod il-
Kummissjoni għandha tiżgura li d-diversi 
pjanijiet nazzjonali jiġu kkoordinati u 
implimentati u li t-tagħrif jiġ skambjat, u 
għandhom jimmiraw lejn:

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni jmissu jkollha rwol aktar attiv fir-rigward tad-diversi pjanijiet nazzjonali 
milli sempliċement tfassal direttivi mhux vinkolanti.

Emenda 2254
Kriton Arsenis, Guido Milana
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Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bil-ħsieb li jiġu promossi s-sostenibbiltà, 
il-kontribuzzjoni għas-sigurtà tal-ikel, it-
tkabbir u l-impjiegi, sal-2013 il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi linji 
gwida strateġiċi mhux vinkolanti tal-
Unjoni dwar prijoritajiet u miri komuni 
għall-iżvilupp tal-attivitajiet tal-
akkwakultura. Linji gwida strateġiċi bħal 
dawn għandhom iqisu l-pożizzjonijiet tal-
bidu rilevanti u ċ-ċirkustanzi differenti 
madwar l-Unjoni, għandhom jiffurmaw il-
bażi għal pjanijiet strateġiċi nazzjonali 
multiannwali u għandhom jimmiraw lejn:

1. Bil-ħsieb li ħsieb li tiġi promossa s-
sostenibbiltà, jingħata kontribut għas-
sigurtà tal-ikel, it-tkabbir u l-impjiegi, sal-
2013 il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
linji gwida strateġiċi mhux vinkolanti tal-
Unjoni dwar prijoritajiet u miri komuni 
għall-ġestjoni u l-iżvilupp sostenibbli tal-
attivitajiet tal-akkwakultura li jkunu 
bbażati fuq l-ekosistema. Linji gwida 
strateġiċi bħal dawn għandhom iqisu l-
pożizzjonijiet tal-bidu rilevanti u ċ-
ċirkustanzi differenti madwar l-Unjoni, 
għandhom jiffurmaw il-bażi għal pjanijiet 
strateġiċi nazzjonali multiannwali għall-
Istati Membri li diġà għandhom jew li 
jkunu qed jippjanaw li jiżviluppaw l-
akkwakultura jew attivitajiet ta’ mergħat 
marittimi sal-2014. Dawn il-pjanijiet 
għandhom ikunu konsistenti mal-Artikoli 
2 u 3 u għandhom jimmiraw lejn:

Or. en

Emenda 2255
Julie Girling

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bil-ħsieb li jiġu promossi s-
sostenibbiltà, il-kontribuzzjoni għas-sigurtà 
tal-ikel, it-tkabbir u l-impjiegi, sal-2013 il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi linji 
gwida strateġiċi mhux vinkolanti tal-
Unjoni dwar prijoritajiet u miri komuni 
għall-iżvilupp tal-attivitajiet tal-
akkwakultura. Linji gwida strateġiċi bħal 
dawn għandhom iqisu l-pożizzjonijiet tal-
bidu rilevanti u ċ-ċirkustanzi differenti 

1. L-akkwakultura, hija, u għandha 
tibqa’, fil-kompetenza nazzjonali. 
Madankollu, bil-ħsieb li tiġi promossa s-
sostenibbiltà, jingħata kontribut għas-
sigurtà tal-ikel, it-tkabbir u l-impjiegi, sal-
2013 il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
linji gwida strateġiċi mhux vinkolanti tal-
Unjoni dwar prijoritajiet u miri komuni 
għall-iżvilupp tal-attivitajiet tal-
akkwakultura. Linji gwida strateġiċi bħal 
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madwar l-Unjoni, għandhom jiffurmaw il-
bażi għal pjanijiet strateġiċi nazzjonali 
multiannwali u għandhom jimmiraw lejn:

dawn għandhom iqisu l-pożizzjonijiet tal-
bidu rilevanti u ċ-ċirkustanzi differenti 
madwar l-Unjoni, għandhom jiffurmaw il-
bażi għal pjanijiet strateġiċi nazzjonali 
multiannwali u għandhom jimmiraw lejn:

Or. en

Emenda 2256
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bil-ħsieb li jiġu promossi s-sostenibbiltà, 
il-kontribuzzjoni għas-sigurtà tal-ikel, it-
tkabbir u l-impjiegi, sal-2013 il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi linji 
gwida strateġiċi mhux vinkolanti tal-
Unjoni dwar prijoritajiet u miri komuni 
għall-iżvilupp tal-attivitajiet tal-
akkwakultura. Linji gwida strateġiċi bħal 
dawn għandhom iqisu l-pożizzjonijiet tal-
bidu rilevanti u ċ-ċirkustanzi differenti 
madwar l-Unjoni, għandhom jiffurmaw il-
bażi għal pjanijiet strateġiċi nazzjonali 
multiannwali u għandhom jimmiraw lejn:

1. Bil-ħsieb li tiġi promossa s-sostenibbiltà, 
jingħata kontribut għas-sigurtà tal-ikel, it-
tkabbir u l-impjiegi, sal-2013 il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi linji 
gwida strateġiċi mhux vinkolanti tal-
Unjoni dwar prijoritajiet u miri komuni 
għall-iżvilupp ta’ attivitajiet tal-
akkwakultura sostenibbli. Linji gwida 
strateġiċi bħal dawn għandhom iqisu l-
pożizzjonijiet tal-bidu rilevanti u ċ-
ċirkustanzi differenti madwar l-Unjoni, 
għandhom jiffurmaw il-bażi għal pjanijiet 
strateġiċi nazzjonali multiannwali u 
għandhom jimmiraw lejn:

Or. es

Emenda 2257
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bil-ħsieb li jiġu promossi s-sostenibbiltà, 
il-kontribuzzjoni għas-sigurtà tal-ikel, it-
tkabbir u l-impjiegi, sal-2013 il-

1. Bil-ħsieb ħsieb li tiġi promossa s-
sostenibbiltà, jingħata kontribut għas-
sigurtà u l-kwalità tal-ikel, it-tkabbir u l-
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Kummissjoni għandha tistabbilixxi linji 
gwida strateġiċi mhux vinkolanti tal-
Unjoni dwar prijoritajiet u miri komuni 
għall-iżvilupp tal-attivitajiet tal-
akkwakultura. Linji gwida strateġiċi bħal 
dawn għandhom iqisu l-pożizzjonijiet tal-
bidu rilevanti u ċ-ċirkustanzi differenti 
madwar l-Unjoni, għandhom jiffurmaw il-
bażi għal pjanijiet strateġiċi nazzjonali 
multiannwali u għandhom jimmiraw lejn:

impjiegi, sal-2013 il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi linji gwida strateġiċi mhux 
vinkolanti tal-Unjoni dwar prijoritajiet u 
miri komuni għall-iżvilupp tal-attivitajiet 
tal-akkwakultura. Linji gwida strateġiċi 
bħal dawn għandhom jiddivrenzjaw bejn l-
akkwakultura ta’ skala medja sa żgħira u 
l-akkwakultura industrijali, għandhom 
iqisu l-pożizzjonijiet tal-bidu rilevanti u ċ-
ċirkustanzi differenti madwar l-Unjoni, 
għandhom jiffurmaw il-bażi għal pjanijiet 
strateġiċi nazzjonali multiannwali u 
għandhom jimmiraw lejn:

Or. es

Emenda 2258
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bil-ħsieb li jiġu promossi s-sostenibbiltà, 
il-kontribuzzjoni għas-sigurtà tal-ikel, it-
tkabbir u l-impjiegi, sal-2013 il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi linji 
gwida strateġiċi mhux vinkolanti tal-
Unjoni dwar prijoritajiet u miri komuni 
għall-iżvilupp tal-attivitajiet tal-
akkwakultura. Linji gwida strateġiċi bħal 
dawn għandhom iqisu l-pożizzjonijiet tal-
bidu rilevanti u ċ-ċirkustanzi differenti 
madwar l-Unjoni, għandhom jiffurmaw il-
bażi għal pjanijiet strateġiċi nazzjonali 
multiannwali u għandhom jimmiraw lejn:

1. Bil-ħsieb li jiġi kkonservat l-ambjent 
tal-baħar, tiġi promossa s-sostenibbiltà 
ambjentali, u jsir kontribut għas-sigurtà 
tal-ikel, u l-impjiegi, sal-2013 il-
Kummissjoni għandha tistabbilixxi linji 
gwida strateġiċi tal-Unjoni dwar 
prijoritajiet, kundizzjonijiet u miri komuni 
għall-iżvilupp tal-attivitajiet tal-
akkwakultura. Linji gwida strateġiċi bħal 
dawn għandhom iqisu l-pożizzjonijiet tal-
bidu rilevanti u ċ-ċirkustanzi differenti 
madwar l-Unjoni, għandhom jiffurmaw il-
bażi għal pjanijiet strateġiċi nazzjonali 
multiannwali u għandhom jimmiraw lejn:

Or. en

Emenda 2259
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) it-tnaqqis tal-impatt ambjentali tal-
attivitajiet tal-akkwakultura ħalli jsir 
kontribut biex jintlaħaq status ambjentali 
tajjeb;

Or. en

Emenda 2260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt -a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) l-inkuraġġiment tal-użu ta’ speċijiet li 
ma jkunux karnivori u t-tnaqqis tal-użu 
tal-prodotti tas-sajd bħal għalf għall-ħut;

Or. en

Emenda 2261
Marek Józef Gróbarczyk, Struan Stevenson
f'isem il-Grupp ECR

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura u s-sostenn għall-iżvilupp 
tagħha u l-innovazzjoni;

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura u s-sostenn għall-iżvilupp 
u l-innovazzjoni tagħha; inkluża l-
akkwakultura estensiva

Or. en
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Emenda 2262
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura u s-sostenn għall-iżvilupp 
tagħha u l-innovazzjoni;

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura u s-sostenn għall-iżvilupp 
sostenibbli u l-innovazzjoni tagħha;

Or. fr

Emenda 2263
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura u s-sostenn għall-iżvilupp 
tagħha u l-innovazzjoni;

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura organika u ta’ sistemba 
magħluqa u s-sostenn għall-iżvilupp 
tagħha u l-innovazzjoni tagħha;

Or. en

Emenda 2264
Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura u s-sostenn għall-iżvilupp 
tagħha u l-innovazzjoni;

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura organika sostenibbli u s-
sostenn għall-iżvilupp u l-innovazzjoni 
tagħha;

Or. it
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Emenda 2265
Iliana Malinova Iotova

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

а) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura u s-sostenn għall-iżvilupp 
tagħha u l-innovazzjoni;

а) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura u s-sostenn għall-iżvilupp 
sostenibbli u l-innovazzjoni tagħha;

Or. bg

Emenda 2266
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura u s-sostenn għall-
iżvilupp tagħha u l-innovazzjoni;

(a) it-titjib tal-kwalità, il-kompetittività u 
s-sostenibilità ekoloġika tal-industrija tal-
akkwakultura billi tiġi sostnuta l-
innovazzjoni

Or. en

Emenda 2267
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura u s-sostenn għall-iżvilupp 
tagħha u l-innovazzjoni;

(a) it-titjib tas-sostenibilità tal-industrija 
tal-akkwakultura u s-sostenn għall-iżvilupp 
u l-innovazzjoni tagħha;

Or. pt
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Emenda 2268
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura u s-sostenn għall-iżvilupp 
tagħha u l-innovazzjoni;

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura sostenibbli u s-sostenn 
għall-iżvilupp u l-innovazzjoni tagħha;

Or. es

Emenda 2269
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura u s-sostenn għall-iżvilupp 
tagħha u l-innovazzjoni;

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura u s-sostenn għall-iżvilupp 
u l-innovazzjoni tagħha bħala aspetti vitali 
biex l-industrija tasal għas-sostenibilità 
soċjoekonomika u ambjentali;

Or. es

Emenda 2270
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura u s-sostenn għall-
iżvilupp tagħha u l-innovazzjoni;

(a) it-titjib tal-kompetittività tal-industrija 
tal-akkwakultura ;
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Or. en

Emenda 2271
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) 
il-promozzjoni primarjament tal-
akkwakultura ta’ speċijiet erbivori, li 
jipproduċu ikel għall-konsum mill-
bniedem;

Or. en

Emenda 2272
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-promozzjoni tal-prodotti tal-
akkwakultura. partikolarment permezz 
taċ-ċertifikazzjoni tal-kwalità, fejn 
jingħata tagħrif aħjar lill-konsumaturi u 
jiġu żgurati t-traċċabilità tal-prodotti u s-
sikurezza tal-ikel tal-konsumatur;

Or. pt

Emenda 2273
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-inkoraġġiment tal-attività ekonomika; (b) l-iżgurar li l-attività ekonomika ma 
tkunx tikkontribwixxi għad-degradazzjoni 
tal-ambjent tal-baħar;

Or. en

Emenda 2274
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-inkoraġġiment tal-attività ekonomika; (b) l-inkoraġġiment tal-attività ekonomika 
billi jiġu proposti miżuri eċċezzjonali ta’ 
appoġġ li jkunu għal żmien limita għall-
ħolqien u l-iżvilupp ta' proġetti tal-
akkwakultura għall-Istati Membri u r-
reġjuni li fihom tali attività tkun tinsab fi 
stadju tal-bidu; 

Or. pt

Emenda 2275
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) l-għoti ta' valur miżjud lill-ħut 
permezz tal-użu taċ-ċertifikazzjoni;

Or. pt

Emenda 2276
Ana Miranda
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Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) id-diversifikazzjoni u t-titjib tal-kwalità 
tal-ħajja fiż-żoni kostali u rurali;

(c) id-diversifikazzjoni ekonomika fi ħdan 
l-industrija tas-sajd u t-titjib tal-kwalità 
tal-ħajja fiż-żoni kostali u rurali;

Or. es

Emenda 2277
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) id-diversifikazzjoni u t-titjib tal-kwalità 
tal-ħajja fiż-żoni kostali u rurali;

(c) id-diversifikazzjoni, it-tkabbir
ekonomiku, il-ħolqien ta’ impjiegi 
sostenibbli u t-titjib tal-kwalità tal-ħajja 
fiż-żoni kostali u rurali;

Or. es

Emenda 2278
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) id-diversifikazzjoni u t-titjib tal-kwalità 
tal-ħajja fiż-żoni kostali u rurali;

(c) l-għajnuna għat-titjib tal-kwalità tal-
ħajja fiż-żoni kostali u rurali;

Or. el

Emenda 2279
Ana Miranda
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Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi 
tal-akkwakultura fir-rigward tal-aċċess 
għall-ilmijiet u l-ispazju.

imħassar

Or. es

Emenda 2280
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi 
tal-akkwakultura fir-rigward tal-aċċess 
għall-ilmijiet u l-ispazju.

imħassar

Or. en

Emenda 2281
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju.

(d) kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju, skont il-Politika tal-UE 
dwar il-Ġestjoni taż-Żoni Kostali u l-
Ippjanar Spazjali Marittimu;

Or. en
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Emenda 2282
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju.

(d) kundizzjonijiet ekwi u sostenibbli
għall-operaturi tal-akkwakultura fir-
rigward tal-aċċess għall-ilmijiet u għall-
ispazju sostenibbli, li jnaqqsu kemm jista' 
jkun l-impatt ambjentali tagħhom u 
jikkonservaw il-ħabitati essenzjali;

Or. es

Emenda 2283
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju.

(d) kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi 
kollha tal-akkwakultura, u bejn dawn u 
operaturi oħra tas-settur tas-sajd, fir-
rigward tal-aċċess għall-ilmijiet u l-
ispazju;

Or. pt

Emenda 2284
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da)
 l-iżgurar tal-konformità mal-Artikolu 12 
tat-TFUE rigward ir-rekwiżiti tal-
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benesseri tal-annimali.

Or. en

Emenda 2285
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-assigurazzjoni tad-disponibilità tal-
provvisti;

Or. es

Emenda 2286
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-assigurazzjoni tad-disponibilità tal-
provvisti;

Or. es

Emenda 2287
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da)
 l-iżgurar li l-iżvilupp tal-akkwakultura 
jkun kompatibbli mal-objettivi tad-



AM\905832MT.doc 143/175 PE491.362v01-00

MT

Direttiva 2008/56/KE;

Or. en

Emenda 2288
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) trattament speċjali għall-
akkwakultura ta’ skala żgħira fis-selvaġġ 
u għall-ġbir tradizzjonali tal-frott tal-
baħar, b’żoni riservati għall-iżvilupp 
tagħhom;

Or. es

Emenda 2289
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) is-semplifikar tal-leġiżlazzjoni u l-
limitar tal-piż amministrattiv involut fil-
monitoraġġ fil-livell Ewropew;

Or. el

Emenda 2290
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-assigurazzjoni tad-disponibilità tal-
provvisti;

Or. es

Emenda 2291
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-promozzjoni tal-prodotti tal-
akkwakultura, b’mod partikolari permezz 
taċ-ċertifikazzjoni u t-tagħrif imtejjeb lill-
konsumaturi, filwaqt li tiġi ggarantita t-
trasparenza tas-suq, li se jkollha impatt 
fuq is-sikurezza tal-ikel.

Or. pt

Emenda 2292
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da)
 it-tneħħija ftit ftit tal-għalf insostenibbli, 
speċjalment dak ottenut minn żoni tas-
sajd fejn jinqabad il-ħut selvaġġ.

Or. en

Emenda 2293
Dolores García-Hierro Caraballo
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Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) l-iżgurar li l-provvisti jaslu għand il-
konsumaturi bi prezzijiet raġonevoli;

Or. es

Emenda 2294
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) l-iżgurar li l-provvisti jaslu għand il-
konsumaturi bi prezzijiet raġonevoli;

Or. es

Emenda 2295
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db)
 l-ivvalutar u l-minimizzar tal-impatti 
ambjentali tal-akkwakultura u tal-
attivitajiet ta’ mergħat marittimi;

Or. en

Emenda 2296
Antolín Sánchez Presedo
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Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) l-iżgurar tad-disponibilità u l-kwalità 
tal-provvisti, li għandhom jinkludu l-istess 
verifiki tas-saħħa u l-kwalità fuq il-
prodotti li jiġu prodotti minn 
importazzjonijiet minn pajjiżi terzi bħal 
fuq dawk li joriġinaw fl-Unjoni Ewropea;

Or. es

Emenda 2297
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) l-iżgurar tal-kompatibilità u l-
integrazzjoni tat-trobbija tal-ħut fil-farms 
ma’ politiki oħra, inklużi l-Istrateġija tal-
Baħar, l-implimentazzjoni tad-Direttiva 
Qafas dwar l-Ilma u l-leġiżlazzjoni 
ambjentali.   

Or. el

Emenda 2298
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) l-iżgurar li l-verifiki tal-kwalità u tas-
saħħa fuq il-prodotti u l-produzzjoni ta’ 
korporazzjonijiet internazzjonali, inklużi 
l-importazzjonijiet minn pajjiżi terzi, 
ikunu l-istess bħal dawk rekwiżiti fl-
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Unjoni Ewropea;

Or. es

Emenda 2299
Carmen Fraga Estévez

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
verifiki tal-kwalità u tas-saħħa fuq il-
prodotti u l-produzzjoni ta’ 
korporazzjonijiet internazzjonali, inklużi 
l-importazzjonijiet, li jkunu deħlin fis-suq 
tal-Unjoni jkunu l-istess bħal dawk 
rekwiżiti mill-produtturi tal-Unjoni;

Or. es

Emenda 2300
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc)
 l-iżgurar li l-prodotti tal-akkwakultura 
importati jkunu prodotti bl-istess livell ta’ 
standards ambjentali, tas-sikurezza tal-
ikel, soċjali u tal-benesseri tal-annimali 
bħal dawk li japplikaw għall-prodotti tal-
akkwakultura li jiġu prodotti fl-UE.

Or. en

Emenda 2301
Antolín Sánchez Presedo
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Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) il-forniment lill-konsumaturi bi 
provvisti bi prezzijiet raġonevoli.

Or. es

Emenda 2302
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 1 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) l-għarfien tal-valur soċjali u 
ekonomiku tal-akkwakultura.

Or. es

Emenda 2303
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
pjan strateġiku nazzjonali multiannwali 
għall-iżvilupp ta’ attivitajiet ta’ 
akkwakultura fuq it-territorju tagħhom sal-
2014.

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
pjan strateġiku nazzjonali multiannwali 
għall-ġestjoni u l-iżvilupp sostenibbli u 
bbażati fuq l-ekosistemi ta’ attivitajiet ta’ 
akkwakultura jew mergħat marittimi fuq 
it-territorju tagħhom sal-2014. Dawn il-
pjanijiet strateġiċi nazzjonali 
multiannwali għandhom ikunu 
pubblikament disponibbli.

Or. en
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Emenda 2304
Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
pjan strateġiku nazzjonali multiannwali 
għall-iżvilupp ta’ attivitajiet ta’ 
akkwakultura fuq it-territorju tagħhom sal-
2014.

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
pjan strateġiku nazzjonali multiannwali 
għall-iżvilupp ta’ attivitajiet ta’ 
akkwakultura organika sostenibbli fuq it-
territorju tagħhom sal-2014.

Or. it

Emenda 2305
Iliana Malinova Iotova

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
pjan strateġiku nazzjonali multiannwali 
għall-iżvilupp ta’ attivitajiet ta’ 
akkwakultura fuq it-territorju tagħhom sal-
2014.

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
pjan strateġiku nazzjonali multiannwali 
għall-iżvilupp ta’ attivitajiet ta’ 
akkwakultura sostenibbli fuq it-territorju 
tagħhom sal-2014.

Or. bg

Emenda 2306
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 2. L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu 
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pjan strateġiku nazzjonali multiannwali 
għall-iżvilupp ta’ attivitajiet ta’ 
akkwakultura fuq it-territorju tagħhom sal-
2014.

pjan strateġiku nazzjonali multiannwali 
għall-iżvilupp ta’ attivitajiet ta’ 
akkwakultura fuq it-territorju tagħhom sal-
2014.

Or. en

Emenda 2307
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
pjan strateġiku nazzjonali multiannwali 
għall-iżvilupp ta’ attivitajiet ta’ 
akkwakultura fuq it-territorju tagħhom sal-
2014.

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
pjan strateġiku nazzjonali multiannwali 
għall-iżvilupp ta’ attivitajiet ta’ 
akkwakultura fuq it-territorju tagħhom sal-
2014 f’konformità mal-linji gwida 
strateġiċi tal-Unjoni.

Or. en

Emenda 2308
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
pjan strateġiku nazzjonali multiannwali 
għall-iżvilupp ta’ attivitajiet ta’ 
akkwakultura fuq it-territorju tagħhom sal-
2014.

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
pjan strateġiku nazzjonali multiannwali 
għall-iżvilupp ta’ attivitajiet ta’ 
akkwakultura fuq it-territorju tagħhom sal-
2014, fejn jistabbilixxu perjodi ta’ għoti 
ta’ liċenzji ta’ durata adegwata biex 
jippermettu l-irkupru meħtieġ tal-
investiment u r-redditi tal-profitt 
mistennija fuq il-kapital involut.

Or. pt
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Emenda 2309
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
pjan strateġiku nazzjonali multiannwali 
għall-iżvilupp ta’ attivitajiet ta’ 
akkwakultura fuq it-territorju tagħhom sal-
2014.

2. L-Istati Membri, mingħajr ħsara għall-
kompetenzi esklussivi tal-awtoritajiet 
reġjonali, għandhom jistabbilixxu pjan 
strateġiku nazzjonali multiannwali għall-
promozzjoni ta’ attivitajiet ta’ 
akkwakultura fuq it-territorju tagħhom sal-
2014.

Or. es

Emenda 2310
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pjan strateġiku nazzjonali 
multiannwali għandu jinkludi l-għanijiet
tal-Istat Membru u l-miżuri sabiex 
jintlaħqu.

imħassar

Or. es

Emenda 2311
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-pjan strateġiku nazzjonali 3. Il-pjan strateġiku nazzjonali 
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multiannwali għandu jinkludi l-għanijiet 
tal-Istat Membru u l-miżuri sabiex 
jintlaħqu.

multiannwali għandu jinkludi l-għanijiet 
tal-Istat Membru u l-miżuri u l-iskedi taż-
żmien meħtieġa sabiex jintlaħqu.

Or. en

Emenda 2312
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-pjanijiet strateġiċi nazzjonali 
multiannwali għandhom jimmiraw b'mod 
partikolari għal dan li ġej:

4. Il-pjanijiet strateġiċi reġjonali u 
nazzjonali multiannwali għandhom 
jimmiraw b'mod partikolari għal dan li ġej:

Or. es

Emenda 2313
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) simplifikazzjoni amministrattiva, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-liċenzji;

imħassar

Or. es

Emenda 2314
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) simplifikazzjoni amministrattiva, imħassar
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b'mod partikolari fir-rigward tal-liċenzji;

Or. en

Emenda 2315
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) simplifikazzjoni amministrattiva, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-liċenzji;

(a) simplifikazzjoni amministrattiva, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-liċenzji, 
b’konċentrazzjoni fuq l-akkwakultura 
organika;

Or. en

Emenda 2316
Iliana Malinova Iotova

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

а) simplifikazzjoni amministrattiva, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-liċenzji;

а) armonizzazzjoni amministrattiva, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-liċenzji;

Or. bg

Emenda 2317
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) simplifikazzjoni amministrattiva, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-liċenzji;

(a) (Ma taffettwax il-verżjoni Maltija)
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Or. es

Emenda 2318
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) ippjanar u żvilupp tas-settur tal-
akkwakultura, skont il-kundizzjonijiet 
potenzjali u prevalenti fl-Istat Membru;

Or. pt

Emenda 2319
Izaskun Bilbao Barandica

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) tfassil ta’ strateġiji u programmi 
speċifiċi għar-ripopolar b’suċċess tal-
ispeċijiet tal-baħar li jikkaratterizzaw l-
attivitajiet tas-sajd tradizzjonali fi ħdan l-
Unjoni;

Or. es

Emenda 2320
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ċertezza għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-

imħassar
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ilmijiet u l-ispazju;

Or. en

Emenda 2321
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ċertezza għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju;

imħassar

Or. es

Emenda 2322
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ċertezza għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju;

imħassar

Or. en

Emenda 2323
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ċertezza għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-

(b) ċertezza għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-
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ilmijiet u l-ispazju; ilmijiet u l-ispazju fl-Unjoni kollha kemm 
hi, bl-eċċezzjoni ta’ dawk imsemmija fil-
paragrafu 4a;

Or. es

Emenda 2324
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ċertezza għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju;

(b) ċertezza għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju, skont il-Politika tal-UE 
dwar il-Ġestjoni taż-Żoni Kostali u l-
Ippjanar Spazjali Marittimu;

Or. en

Emenda 2325
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ċertezza għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju;

(b) ċertezza ġuridika għall-operaturi tal-
akkwakultura fir-rigward tal-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju, kif ukoll pożizzjoni 
ġusta fir-rigward ta’ operaturi oħra fis-
settur tas-sajd fir-rigwar tal-aċċess għall-
ilmijiet u l-ispazju;

Or. pt

Emenda 2326
Kriton Arsenis
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Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba)
 koerenza mindikaturi għas-sostenibbiltà 
ambjentali, ekonomika u soċjalial-
Istrateġija tal-UE għall-Akkwakultura 
Sostenibbli, id-Direttiva 92/43/KEE, u d-
Direttiva 2000/60/KE; 

Or. en

Emenda 2327
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb)
 limitar tal-impatt fuq l-ispeċijiet indiġeni, 
billi ssir prevenzjoni biex ma jaħarbux 
minnhom u biex ma ssirx invażjoni ta’ 
speċijiet aljeni; 

Or. en

Emenda 2328
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) indikaturi għas-sostenibbiltà ambjentali, 
ekonomika u soċjali;

(c) minħabba n-nuqqas ta’ indikaturi, it-
tfassil ta’ indikaturi għas-sostenibbiltà 
ambjentali, ekonomika u soċjali;

Or. es
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Emenda 2329
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) 
miżuri biex jiġi żgurat li l-attivitajiet tal-
akkwakultura jkunu konformi għalkollox 
mal-leġiżlazzjoni ambjentali eżistenti tal-
UE;

Or. en

Emenda 2330
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) valutazzjoni ta' effetti transkonfinali
oħra li jista' jkun hemm fuq Stati Membri 
ġirien.

(d) valutazzjoni ta' effetti oħra li jista' jkun 
hemm tal-attivitajiet tal-akkwakultura fuq 
ir-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-
ekosistemi tal-baħar f’dak l-Istat Membru 
jew fuq Stati Membri ġirien;

Or. en

Emenda 2331
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) 
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garanzija tal-impenn tal-partijiet 
interessati;

Or. en

Emenda 2332
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da)
 Rekwiżiti għall-ġestjoni koerenti tal-
akkwakultura bbażata fuq il-qbid u l-
istokkijiet selvaġġi relatati li jkunu 
jiżguraw is-sostenibilità fiż-żewġ fażijiet 
tal-produzzjoni filwaqt li jimmiraw lejn 
tneħħija progressiva ta’ dan it-tip ta’ 
attività.

Or. en

Emenda 2333
Ana Miranda

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Żgurar ta’ aċċess għall-finanzjament 
tal-Unjoni għas-settur tal-akkwakultura 
sostenibbli jew estensiva li jeżisti flimkien 
mal-attivitajiet tas-sajd u ma 
jeskludihomx, peress li dawn is-suriet ta' 
akkwakultura għandhom impatt inqas 
mill-akkwakultura industrijali u b'hekk 
jikkontribwixxu għas-sostenibilità 
ambjentali, ekonomika u soċjali;

Or. es
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Emenda 2334
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) titjib tal-ikkummerċjar u l-
promozzjoni tal-prodotti tal-
akkwakultura;

Or. es

Emenda 2335
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) 
dispożizzjonijiet għall-użu ta’ għalf 
sostenibbli;

Or. en

Emenda 2336
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) 
garanzija tas-sikurezza tal-ikel, tas-saħħa 
u l-benesseri tal-annimali;

Or. en
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Emenda 2337
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) promożżjoni tar-RŻI u 
kollaborazzjoni bejn l-industrija u d-dinja 
xjentifika.

Or. es

Emenda 2338
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc)
 sikurezza tal-ikel, is-saħħa u l-benesseri 
tal-annimali, l-ambjent sostenibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-attività tal-akkwakultura hija soġġetta għall-mard, minħabba l-konċentrazzjoni qawwija ta’ 
ħut, u l-mard jista’ jnaqqas il-provvista tal-ħut b’mod drastiku, għalhekk huma meħtieġa 
regoli stretti. Hija biss l-akkwakultura sostenibbli li se tiżgura l-vijabilità ekonomika, soċjali 
u ambjentali tal-industrija.

Emenda 2339
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt dc (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) 
garanzija tal-użu ta’ għalf sostenibbli u 
limitar tal-impatt tal-akkwist ta’ għalf 
għall-akkwakultura minn żoni tas-sajd 
fejn jinqabad il-ħut selvaġġ; Dan għandu 
jiġi bbażat fuq l-approċċ ta’ prekawzjoni 
ħalli jkun konsistenti mal-pjanijiet 
pluriennali.

Or. en

Emenda 2340
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt dd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dd) 
ir-rekwiżit li jintuża għalf sostenibbli, il-
potenzjal li jintużaw prodotti sekondarji u 
l-iżvilupp ta’ alternattivi għas-smid tal-ħut 
u għaż-żejt tal-ħut;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-akkwakultura bħalissa tuża ammonti sinifikanti ta’ għalf li ġej minn ħut selvaġġ 
ittrasformat fi smid tal-ħut u żejt tal-ħut, li f’ħafna każi mhijiex sitwazzjoni sostenibbli. 
Jistgħu jiġu żviluppati għejun alternattivi minn pjanti u algi biex jintużaw minflok il-ħut 
selvaġġ.

Emenda 2341
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4 – punt de (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(de) 
standardizzazzjoni u konsistenza tad-
Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt 
Ambjentali (VIA) bil-għan li jitnaqqsu l-
impatti ambjentali u l-effetti tat-tibdil tal-
klima

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi tipi ta’ akkwakultura huma magħrufa li jipproduċu ħafna skart, minħabba konċentrazzjoni 
qawwija ta’ ħut f’post wieħed. Huma meħtieġa għalhekk valutazzjonijiet biex jiġi żgurat li l-
impatti negattivi tal-akkwakultura fuq l-ambjent tal-madwar jiġu minimizzati u/jew 
ipprevenuti.

Emenda 2342
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Żoni ġodda ta’ tkabbir, preferibilment 
'il barra mill-kosta, għandhom jiġu 
riservati għall-iżvilupp ta’ akkwakultura 
intensiva industrijali, filwaqt li ż-żoni li 
bħalissa qed jintużaw għall-produzzjoni 
tal-molluski u l-perimetru protettiv li jdur 
magħhom isiru żoni għall-metodi ta’ 
tkabbir estensiv tradizzjonali. L-
istabbiliment ta’ żoni riservati għall-
akkwakultura estensiva u għas-sajd ta’ 
skala żgħira tradizzjonali għandu jgħin 
biex tiġi żgurata d-disponibilità 
kontinwata fl-Unjoni ta’ ħut u frott tal-
baħar ta' kwalità, prodott lokalment, 
magħruf għad-diversità u s-sostenibilità 
tiegħu.

Or. es
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Emenda 2343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiskambjaw 
informazzjoni u l-aqwa prassi permezz ta' 
metodu miftuħ ta' koordinazzjoni tal-
miżuri nazzjonali kontenuti fi pjanijiet 
strateġiċi multiannwali.

5. L-Istati Membri għandhom jiskambjaw 
informazzjoni u l-aqwa prassi permezz ta' 
metodu miftuħ ta' koordinazzjoni tal-
miżuri reġjonali u nazzjonali kontenuti fi 
pjanijiet strateġiċi multiannwali.

Or. es

Emenda 2344
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 43 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Unjoni għandha tipprovdi, permezz 
tal-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd, 
għajnuna finanzjarja għall-iżvilupp u l-
innovazzjoni fis-settur tal-akkwakultura, 
permezz tal-applikazzjoni ta’ pjanijiet 
strateġiċi pluriennali mfassla mill-Istati 
Membri.

Or. pt

Emenda 2345
Ian Hudghton

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 44
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar
Konsultazzjoni mal-Kunsilli Konsultattivi
Għandu jiġi stabbilit Kunsill Konsultattiv 
skont l-Artikolu 53.

Or. en

Emenda 2346
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiġi stabbilit Kunsill Konsultattiv 
skont l-Artikolu 53.

Għandu jiġi stabbilit Kunsill Konsultattiv 
dwar l-akkwakultura skont l-Artikolu 53, 
b’mod konġunt mal-Kumitat Konsultattiv 
dwar is-Sajd u l-Akkwakultura (KKSA).

Or. es

Emenda 2347
Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiġi stabbilit Kunsill Konsultattiv 
skont l-Artikolu 55.

Għandu jiġi stabbilit Kunsill Konsultattiv 
dwar l-akkwakultura skont il-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja.

Or. it

Emenda 2348
Ana Miranda
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Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiġi stabbilit Kunsill Konsultattiv 
skont l-Artikolu 53.

Għandu jiġi stabbilit Kunsill Konsultattiv 
dwar l-akkwakultura skont l-Artikolu 53 u 
għandu jiżgura li jkunu rappreżentati s-
suriet kollha ta’ akkwakultura li jeżistu fl-
Unjoni.

Or. es

Emenda 2349
Luis Manuel Capoulas Santos

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiġi stabbilit Kunsill Konsultattiv 
skont l-Artikolu 53.

Għandu jiġi stabbilit Kunsill Konsultattiv 
dwar l-akkwakultura skont l-Artikoli 52 sa 
54.

Or. pt

Emenda 2350
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiġi stabbilit Kunsill Konsultattiv
skont l-Artikolu 53.

Jistgħu jiġu stabbiliti Kunsilli 
Konsultattivi dwar l-akkwakultura skont l-
Artikolu 53.

Or. pt
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Emenda 2351
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Parti 8 – Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandu jiġi stabbilit Kunsill Konsultattiv 
skont l-Artikolu 53.

Għandu jiġi stabbilit Kunsill Konsultattiv 
dwar l-akkwakultura skont l-Artikolu 53 u 
skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
585/KE/2004, hekk kif se jkun ukoll 
Kunsill Konsultattiv ġdid għar-reġjuni 
ultraperiferiċi, maqsum f’sottogruppi għal 
kull wieħed mir-reġjuni differenti tal-
oċeani:  l-Atlantiku, l-Indjan u l-Paċifiku.

Or. pt

Emenda 2352
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Parti 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

PARTI VIIIa
DISPOŻIZZJONIJIET SOĊJALI

Titolu I
Objettivi

Il-Kummissjoni għandha, sal-2013, 
tistabbilixxi linji gwida volontarji rigward 
prijoritajiet u objettivi konġunti għall-
iżvilupp ta’ attivitajiet tas-sajd u tal-
akkwakultura li jkunu soċjalment 
sostenibbli. Huwa essenzjali li jiġi żgurat 
element uman fil-qalba tal-politika 
komuni. Dawn il-linji gwida għandhom 
ifittxu li:
(a) jiggarantixxu s-sikurezza tas-sajjieda 
u ta' dawk li jikkultivaw il-ħut fl-eżerċitar 
tal-attivitajiet professjonali tagħhom;
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(b) jippromwovu regoli soċjali minimi li 
jkunu applikabbli għall-flotta tal-UE 
kollha kemm hi u għall-flotot ta' pajjiżi 
terzi li jkunu joperaw fl-ilmijiet tal-UE;
(c) itejbu l-kundizzjonijiet tal-għajxien 
abbord u tax-xogħol għall-baħħara;
(d) jipperpetwaw u jiżviluppaw impjiegi 
diretti u indiretti fis-settur tas-sajd u f'dak 
tal-akkwakultura, kemm 'il fuq u kemm 'l 
isfel fil-katina tal-attivitajiet;
(e) jagħmlu s-sajd u t-trobbija tal-ħut fil-
farms aktar attraenti mil-lat ta’ karriera u 
jiżguraw ir-reklutaġġ ta’ ġenerazzjonijiet 
suċċessivi għal dawn il-professjonijiet;
(f) jipprovdu lis-sajjieda u lil dawk li 
jrabbu l-ħut fil-farms taħriġ tal-bidu u 
kontinwu skont l-iżviluppi li jkun hemm 
fil-qasam;
(g) jinkuraġġixxu l-mobilità ta’ 
apprendisti żgħażagħ;
(h) jikkonservaw l-għarfien espert u 
jiffaċilitaw it-tixrid tiegħu;
(i) jagħrfu r-rwol tan-nisa u 
jinkoraġġuhom jidħlu f’dawn il-
professjonijiet.

Or. fr

Emenda 2353
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Parti 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

PARTI VIIIa
DISPOŻIZZJONIJIET SOĊJALI

Titolu I
Objettivi

Il-Kummissjoni għandha, sal-2013, 
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tistabbilixxi linji gwida volontarji rigward 
prijoritajiet u objettivi konġunti għall-
iżvilupp ta’ attivitajiet tas-sajd u tal-
akkwakultura li jkunu soċjalment 
sostenibbli. Huwa essenzjali li jiġi żgurat 
element uman fil-qalba tal-politika 
komuni. Dawn il-linji gwida għandhom 
ifittxu li:
(a) jiggarantixxu s-sikurezza tas-sajjieda 
u ta' dawk li jikkultivaw il-ħut fl-eżerċitar 
tal-attivitajiet professjonali tagħhom;
(b) jippromwovu regoli soċjali minimi li 
jkunu applikabbli għall-flotta tal-UE 
kollha kemm hi u għall-flotot ta' pajjiżi 
terzi li jkunu joperaw fl-ilmijiet tal-UE;
(c) itejbu l-kundizzjonijiet tal-għajxien 
abbord u tax-xogħol għall-baħħara;
(d) jipperpetwaw u jiżviluppaw impjiegi 
diretti u indiretti fis-settur tas-sajd u f'dak 
tal-akkwakultura, kemm 'il fuq u kemm 'l 
isfel fil-katina tal-attivitajiet;
(e) jagħmlu s-sajd u t-trobbija tal-ħut fil-
farms aktar attraenti mil-lat ta’ karriera u 
jiżguraw ir-reklutaġġ ta’ ġenerazzjonijiet 
suċċessivi għal dawn il-professjonijiet;
(f) jipprovdu lis-sajjieda u lil dawk li 
jrabbu l-ħut fil-farms taħriġ tal-bidu u 
kontinwu skont l-iżviluppi li jkun hemm 
fil-qasam;
(g) jinkuraġġixxu l-mobilità ta’ 
apprendisti żgħażagħ;
(h) jikkonservaw l-għarfien espert u 
jiffaċilitaw it-tixrid tiegħu;
(i) jagħrfu r-rwol tan-nisa u 
jinkoraġġuhom jidħlu f’dawn il-
professjonijiet.

Or. fr

Emenda 2354
Luís Paulo Alves
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Proposta għal regolament
Parti 9 – Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-industrija tas-sajd u l-akkwakultura 
tkun tista' tapplika l-Politika Komuni tas-
Sajd fil-livell xieraq;

(b) l-industrija tas-sajd u l-akkwakultura 
tkun tista' tapplika l-Politika Komuni tas-
Sajd fil-livell xieraq, immexxija mill-
prinċipju tal-governanza tajba u mill-
prinċipju tal-ġestjoni tas-sajd ibbażata fuq 
reġjuni bijoġeografiċi tal-baħar 
iddivrenzjati, filwaqt li jiġi applikat 
approċċ ta’ ekosistema bħala ħaġa 
essenzjali bil-għan li s-sajd isir 
sostenibbli, fil-limiti tar-riżorsi disponibbli 
u filwaqt li jsir provvediment għall-
opportunitajiet indaqs; 

Or. pt

Emenda 2355
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti 9 – Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) issaħħaħ il-kompetittività tal-industrija 
tas-sajd u l-akkwakultura tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-produtturi;

(c) issaħħaħ il-kompetittività tal-industrija 
tas-sajd u l-akkwakultura tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-produtturi, billi timplimenta 
pjanijiet ta’ produzzjoni u ta’ 
kummerċjalizzar;

Or. fr

Emenda 2356
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 9 – Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) issaħħaħ il-kompetittività tal-industrija 
tas-sajd u l-akkwakultura tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-produtturi;

(c) issaħħaħ il-kompetittività tal-industrija 
tas-sajd u l-akkwakultura tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-produtturi, billi inter alia 
tippromwovi skemi tal-kwalità għall-
prodotti agroalimentari, għal liema fini l-
korpi li jimmaniġġjaw l-iskemi tal-kwalità 
msemmija għandhom jingħataw 
kunsiderazzjoni speċjali;

Or. es

Emenda 2357
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Parti 9 – Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) issaħħaħ il-kompetittività tal-industrija 
tas-sajd u l-akkwakultura tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-produtturi;

(c) issaħħaħ il-kompetittività tal-industrija 
tas-sajd u l-akkwakultura tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-produtturi, billi timplimenta 
pjanijiet ta’ produzzjoni u ta’ 
kummerċjalizzar;

Or. fr

Emenda 2358
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 9 – Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) issaħħaħ il-kompetittività tal-industrija 
tas-sajd u l-akkwakultura tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-produtturi;

(c) issaħħaħ il-kompetittività, is-
sostenibilità, u l-ġestjoni bbażata fuq l-
ekosistemi tal-industrija tas-sajd u l-
akkwakultura tal-Unjoni, b'mod partikolari 
l-produtturi;

Or. en
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Emenda 2359
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 9 – Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) issaħħaħ il-kompetittività tal-industrija 
tas-sajd u l-akkwakultura tal-Unjoni, b'mod 
partikolari l-produtturi;

(c) ittejjeb ir-rendiment tal-industrija tas-
sajd u l-akkwakultura tal-Unjoni, b'mod 
partikolari dak tal-produtturi;

Or. pt

Emenda 2360
Antolín Sánchez Presedo

Proposta għal regolament
Parti 9 – Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) issaħħaħ il-kompetittività tal-industrija 
tas-sajd u l-akkwakultura tal-Unjoni, 
b'mod partikolari l-produtturi;

(c) issaħħaħ il-kompetittività tal-industrija 
tas-sajd u l-akkwakultura tal-Unjoni u 
tippromwovi il-politiki tagħha tal-kwalità, 
filwaqt li tagħti attenzjoni partikolari lill-
produtturi;

Or. es

Emenda 2361
Estelle Grelier

Proposta għal regolament
Parti 9 – Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ittejjeb it-trasparenza tas-swieq, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-għarfien u l-
fehim tas-swieq tal-Unjoni għall-prodotti 
tas-sajd u tal-akkwakultura tul il-katina tal-
provvista u l-għarfien tal-konsumaturi;

(d) ittejjeb it-trasparenza tas-swieq, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-għarfien u l-
fehim tas-swieq tal-Unjoni għall-prodotti 
tas-sajd u tal-akkwakultura tul il-katina tal-
provvista u l-għarfien tal-konsumaturi, 
permezz tan-notifikar u/jew it-tikkettar li 
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jkunu jipprovdu tagħrif komprensiv;

Or. fr

Emenda 2362
Kriton Arsenis

Proposta għal regolament
Parti 9 – Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ittejjeb it-trasparenza tas-swieq, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-għarfien u l-
fehim tas-swieq tal-Unjoni għall-prodotti 
tas-sajd u tal-akkwakultura tul il-katina tal-
provvista u l-għarfien tal-konsumaturi;

(d) ittejjeb it-trasparenza tas-swieq, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-għarfien u l-
fehim tas-swieq tal-Unjoni għall-prodotti 
tas-sajd u tal-akkwakultura tul il-katina tal-
provvista, it-tagħrif ambjentali u l-
għarfien tal-konsumaturi, permezz ta’ 
tikkettar ċar, dettaljat u konsistenti li jkun 
jippermetti lill-konsumaturi jivvalutaw is-
sostenibilità ta’ tali prodotti; 

Or. en

Emenda 2363
João Ferreira

Proposta għal regolament
Parti 9 – Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ittejjeb it-trasparenza tas-swieq, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-għarfien u l-
fehim tas-swieq tal-Unjoni għall-prodotti 
tas-sajd u tal-akkwakultura tul il-katina tal-
provvista u l-għarfien tal-konsumaturi;

(d) ittejjeb it-trasparenza u l-istabilità tas-
swieq, b'mod partikolari fir-rigward tal-
għarfien u l-fehim tas-swieq tal-Unjoni 
għall-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura 
tul il-katina tal-provvista, id-distribuzzjoni 
ġusta tal-valur miżjud tul il-katina tal-
valur tas-settur u l-għarfien tal-
konsumaturi;

Or. pt
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Emenda 2364
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Proposta għal regolament
Parti 9 – Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) ittejjeb it-trasparenza tas-swieq, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-għarfien u l-
fehim tas-swieq tal-Unjoni għall-prodotti 
tas-sajd u tal-akkwakultura tul il-katina tal-
provvista u l-għarfien tal-konsumaturi;

(d) ittejjeb it-trasparenza tas-swieq, b'mod 
partikolari fir-rigward tal-għarfien u l-
fehim tas-swieq tal-Unjoni għall-prodotti 
tas-sajd u tal-akkwakultura tul il-katina tal-
provvista u l-għarfien tal-konsumaturi, 
filwaqt li tistabbilixxi mekkaniżmi ta’ 
tagħrif li jkunu jippermettu li l-prodotti 
lokali mill-flotta tas-sajd kostali jiġu 
identifikati;

Or. es

Emenda 2365
Dolores García-Hierro Caraballo

Proposta għal regolament
Parti 9 – Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tikkontribwixxi lejn l-iżgurar ta’ għoti 
ta’ opportunitajiet indaqs għall-prodotti 
kollha kkumerċjalizzati fl-Unjoni billi 
tippromwovi l-isfruttament sostenibbli tar-
riżorsi tas-sajd.

(e) tikkontribwixxi lejn l-iżgurar ta’ 
kundizzjonijiet kummerċjali għall-prodotti 
kollha prodotti, pproċessati u 
kkumerċjalizzati fl-Unjoni, skont u 
konformi mal-politika komuni tal-
kummerċ u l-iskemi tal-kwalità 
agroalimentari, billi tippromwovi l-
isfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd 
li jkun jirrispetta r-rekwiżiti tas-saħħa u 
dawk soċjali tal-Unjoni; u dan mingħajr 
ħsara għall-iżgurar ta’ kundizzjonijiet 
indaqs għall-prodotti kollha kkummerċjati 
fl-Unjoni.

Or. es
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Emenda 2366
Kriton Arsenis, Guido Milana

Proposta għal regolament
Parti 9 – Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tikkontribwixxi lejn l-iżgurar ta’ għoti 
ta’ opportunitajiet indaqs għall-prodotti 
kollha kkumerċjalizzati fl-Unjoni billi 
tippromwovi l-isfruttament sostenibbli tar-
riżorsi tas-sajd.

(e) tikkontribwixxi lejn l-iżgurar ta’ għoti 
ta’ opportunitajiet indaqs għall-prodotti 
kollha kkumerċjalizzati fl-Unjoni billi 
tippromwovi l-isfruttament sostenibbli tar-
riżorsi tas-sajd u akkwakultura sostenibbli 
bbażata fuq l-ekosistemi;

Or. en

Emenda 2367
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti 9 – Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) tikkontribwixxi lejn l-iżgurar ta’ għoti 
ta’ opportunitajiet indaqs għall-prodotti 
kollha kkumerċjalizzati fl-Unjoni billi 
tippromwovi l-isfruttament sostenibbli tar-
riżorsi tas-sajd.

(e) tikkontribwixxi lejn l-iżgurar ta’ għoti 
ta’ opportunitajiet indaqs u rekwiżiti tas-
saħħa, soċjali u ambjentali indaqs għall-
prodotti kollha kkumerċjalizzati fl-Unjoni 
billi tippromwovi l-isfruttament sostenibbli 
tar-riżorsi tas-sajd.

Or. fr


