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Emenda 63
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tippromwovi livell għoli ta' impjieg fis-
settur tas-sajd u tal-akkwalkultura, ittejjeb 
il-kundizzjonijiet tax-xogħol tas-sajjieda u 
tal-akkwakulturisti, billi tiżguralhom livell 
adegwat ta' protezzjoni soċjali u billi 
tiżgura b'mod konkret kompetizzjoni 
ġusta mal-pajjiżi terzi u mal-Istati Membri 
tal-Unjoni, billi tipprojbixxi t-tgħawwiġ 
tal-kompetizzjoni bbażat fuq id-differenzi 
eċċessivi tal-ispejjeż tax-xogħol. F'dan ir-
rigward, il-politika komuni tas-sajd 
tiffissa l-kundizzjonijiet bil-għan li 
tinkiseb armonizzazzjoni tal-
leġiżlazzjonijiet soċjali applikabbli għall-
ħaddiema tal-baħar.

Or. fr

Emenda 64
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-Unjoni hija Parti Kontraenti għall-
Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
il-Liġi tal-Baħar tal-10 ta’ Diċembru 1982 
(UNCLOS) u rratifikat il-Ftehim tan-
Nazzjonijiet Uniti għall-Implimentazzjoni 
tad-Dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar 
tal-10 ta’ Diċembru 1982 relatat mal-
Konservazzjoni u l-Ġestjoni ta' Stokkijiet 

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

ta' Ħut Tranżonali u Stokkijiet ta' Ħut li 
Jpassi Ħafna tal-4 ta’ Awwissu 1995 (il-
Ftehim tan-NU dwar l-Istokkijiet tal-Ħut). 
Aċċettat ukoll il-Ftehim għall-Promozzjoni 
tal-Konformità mal-Miżuri Internazzjonali 
ta' Konservazzjoni u Ġestjoni minn 
Bastimenti tas-Sajd fl-Ibħra Miftuħa tal-
24 ta' Novembru 1993 tal-Organizzazzjoni 
tan-Nazzjonijiet Uniti għall-
Alimentazzjoni u l-Agrikoltura (il-Ftehim 
ta’ Konformità tal-FAO). Dawn l-
istrumenti internazzjonali b'mod 
predominanti jipprevedu obbligi ta' 
konservazzjoni, inklużi fost oħrajn obbligi 
biex jittieħdu miżuri ta' konservazzjoni u 
ġestjoni mfassla biex iżommu jew ireġġgħu 
lura r-riżorsi tal-baħar għal livelli li jistgħu 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
kemm fiż-żoni tal-baħar taħt ġurisdizzjoni 
nazzjonali kif ukoll fl-ibħra miftuħa, u biex 
jikkooperaw ma’ Stati oħra għal dan il-
għan, obbligi biex jiġi applikat b'mod 
wiesa' l-approċċ prekawzjonarju għall-
konservazzjoni, il-ġestjoni u l-isfruttar ta' 
stokkijiet tal-ħut, obbligi biex jiżguraw il-
kompattibbiltà tal-miżuri ta' konservazzjoni 
u ġestjoni fejn ir-riżorsi tal-baħar qegħdin 
f'żoni tal-baħar bi status ġurisdizzjonali 
differenti u obbligi biex ikun hemm qies 
xieraq għal użi leġittimi oħra tal-ibħra. L-
Artikolu 66 tal-ħames parti tal-
konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar 
id-dritt tal-baħar jimponi wkoll lill-Istati 
Membri li jirrispettaw ċerti 
dispożizzjonijiet bil-għan tal-
konservazzjoni tal-istokkijiet tal-ħut 
anadromu. Il-Politika Komuni tas-Sajd 
għandha tikkontribwixxi għall-qadi xieraq 
tal-Unjoni tal-obbligi internazzjonali 
tagħha skont dawn l-istrumenti 
internazzjonali. Fejn Stati Membri jadottaw 
miżuri ta’ konservazzjoni u ġestjoni li 
ingħataw is-setgħa għalihom fil-qafas tal-
Politika Komuni tas-Sajd, huma għandhom 
jaġixxu wkoll b’mod li huwa konsistenti 
għalkollox mal-obbligi internazzjonali ta’ 
konservazzjoni u kooperazzjoni skont l-
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imsemmija strumenti internazzjonali.

Or. fi

Emenda 65
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 66
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Il-miri tas-sajd ġew stipulati fid-
Deċiżjoni mill-Konferenza tal-Partijiet 
għall-Konvenzjoni dwar il-Diversità 

(6) Il-miri tas-sajd ġew stipulati fid-
Deċiżjoni mill-Konferenza tal-Partijiet 
għall-Konvenzjoni dwar il-Diversità 
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Bijoloġika dwar il-Pjan Strateġiku għall-
Bijodiversità 2011/20201, il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiżgura l-
koerenza mal-miri tal-bijodiversità adottati 
mill-Kunsill Ewropew2, u l-miri tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "L-
assigurazzjoni ta’ ħajjitna, il-kapital 
naturali tagħna: Strateġija tal-UE għall-
Bijodiversità sal-2020"3, b’mod partikolari 
biex jinkiseb ir-rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015.

Bijoloġika dwar il-Pjan Strateġiku għall-
Bijodiversità 2011/20204, il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiżgura l-
koerenza mal-miri tal-bijodiversità adottati 
mill-Kunsill Ewropew5, u l-miri tal-
Komunikazzjoni tal-Kummissjoni "L-
assigurazzjoni ta’ ħajjitna, il-kapital 
naturali tagħna: Strateġija tal-UE għall-
Bijodiversità sal-2020"6, b’mod partikolari 
biex jinkiseb ir-rendiment massimu 
sostenibbli.

Or. fr

Emenda 67
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es
                                               
1 Deċiżjoni COP X/2
2 UE CO 7/10 tas-26 ta’ Marzu 2010.
3 COM(2011)244
4 Deċiżjoni COP X/2
5 UE CO 7/10 tas-26 ta’ Marzu 2010.
6 COM(2011)244
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Emenda 68
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 69
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

politiki settorjali differenti fi ħdan il-baċiri 
tal-Oċean Atlantiku, tal-Oċean Indjan, 
tal-Baħar Baltiku, il-Baħar tat-Tramuntana, 
l-Ibħra Ċeltiċi, il-Bajja ta' Biscay u l-Kosta 
tal-Iberja, il-Mediterran u l-Baħar l-Iswed.

Or. fr

Emenda 70
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Huwa neċessarju li, fil-kuntest tal-
politika marittima integrata u l-politika 
komuni tas-sajd, jiġu rikonoxxuti l-
ispeċifiċitajiet tar-reġjuni l-aktar 
imbiegħda (OR), b'mod partikolari dawk 
li m'għandhomx blata kontinentali u li r-
riżorsi tagħhom huma kkonċentrati fil-
fondi tas-sajd u l-għoljiet ta' qiegħ il-
baħar. Iż-żoni bijoġeografiċi fraġli u l-
aċċess għalihom għandhom ikunu 
protetti, u għandhom jiġu sfruttati skont 
ir-riżorsi li jkollhom.

Or. pt

Emenda 71
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

meta titqies is-sitwazzjoni strutturali, 
soċjali u ekonomika ta' dawk il-gżejjer. 
Għalhekk għandha tinżamm il-limitazzjoni 
ta' ċerti attivitajiet tas-sajd f'dawk l-ilma 
għal bastimenti tas-sajd irreġistrati fil-
portijiet tar-reġjuni l-aktar imbiegħda.

Or. fr

Emenda 72
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lill-protezzjoni tal-salamun 
selvaġġ fil-Baħar Baltiku. Il-Kunsill 
Internazzjonali għall-Esplorazzjoni tal-
Baħar) (ICES) iqis li l-istokkijiet tas-
salamun selvaġġ mhumiex f'livell 
sostenibbli. Skont l-ICES, jaqbel li r-
regolamentazzjoni tal-istokkijiet tas-
salamun tkun ibbażata fuq il-valutazzjoni 
tas-sitwazzjoni tal-popolazzjoni għal kull 
baħar jew oċean. Fl-opinjoni tiegħu, is-
sajd fil-baħar, li ma jiddistingwix bejn il-
popolazzjonijiet, jagħmilha ferm iktar 
diffiċli biex is-salamun jerġa' jitla' lejn iż-
żoni għall-bidien tax-xmajjar oriġinali 
tagħhom. Ir-restawr tal-istokkijiet kbar 
tas-salamun selvaġġ huwa wkoll ferm 
importanti mill-aspett tar-reġjuni 
b'popolazzjoni ridotta fit-Tramuntana tal-
Ewropa, għaliex is-salamun selvaġġ huwa 
riżorsa ferm importanti għall-abitanti tal-
baċiri tax-xmajjar tat-Tramuntana u 
għall-ekonomija reġjonali.

Or. fi
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Emenda 73
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 74
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr
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Emenda 75
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-qerda tal-iskartar, li għandha tqis l-ispeċifiċità tal-attivitajiet diversi ta' sajd, għandha 
sseħħ b'mod gradwali, ippjanat u bi skadenza suffiċjenti.

Emenda 76
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) Minħabba l-qagħda ekonomika 
prekarja tal-industrija tas-sajd u d-
dipendenza ta' ċerti komunitajiet kostali 
fuq l-attivitajiet tas-sajd, huwa neċessarju li 
tiġi żgurata l-istabbiltà relattiva tal-
attivitajiet tas-sajd permezz tal-allokazzjoni 
tal-opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati 

(22) Minħabba l-qagħda ekonomika 
prekarja tal-industrija tas-sajd u d-
dipendenza ta' bosta komunitajiet kostali u 
insulari fuq l-attivitajiet tas-sajd, huwa 
neċessarju li jiġi rivedut il-kunċett ta' 
stabilità relattiva u li tiġi garantita l-
istabilità tal-attivitajiet tas-sajd, kif ukoll 
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Membri, fuq il-bażi ta' sehem prevedibbli 
ta' stokkijiet għal kull Stat Membru.

il-vijabilità soċjoekonomika ta' dan is-
settur u tar-reġjuni li jiddependu minnu
permezz tal-allokazzjoni tal-opportunitajiet 
tas-sajd bejn l-Istati Membri, fuq il-bażi ta' 
sehem prevedibbli ta' stokkijiet għal kull 
Stat Membru u billi titqies il-kapaċità tas-
sajd li tagħhom.

Or. es

Emenda 77
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 78
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Fiż-żona ta' 12-il mil nawtiku 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jitħallew jadottaw miżuri ta' 
konservazzjoni u ġestjoni applikabbli 
għall-bastimenti tas-sajd kollha tal-Unjoni, 
bil-kundizzjoni li, fejn tali miżuri 

(27) Fiż-żona ta' 12-il mil nawtiku 
tagħhom, u fiż-żona ta' mitt mil nawtiku 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda skont iż-
żona ekonomika esklużiva tagħhom,  l-
Istati Membri għandhom jitħallew jadottaw 
miżuri ta' konservazzjoni u ġestjoni 
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japplikaw għal bastimenti tas-sajd tal-
Unjoni minn Stati Membri oħra, il-miżuri 
adottati ma jkunux diskriminatorji, tkun 
saret konsultazzjoni qabel ma' Stati 
Membri oħra interessati u li l-Unjoni ma 
tkunx adottat miżuri li jindirizzaw 
speċifikament il-konservazzjoni u l-
ġestjoni fi ħdan dik iż-żona ta' 12-il mil
nawtiku.

applikabbli għall-bastimenti tas-sajd kollha 
tal-Unjoni, bil-kundizzjoni li, fejn tali 
miżuri japplikaw għal bastimenti tas-sajd 
tal-Unjoni minn Stati Membri oħra, il-
miżuri adottati ma jkunux diskriminatorji, 
tkun saret konsultazzjoni qabel ma' Stati 
Membri oħra interessati u li l-Unjoni ma 
tkunx adottat miżuri li jindirizzaw 
speċifikament il-konservazzjoni u l-
ġestjoni fi ħdan dik iż-żona.

Or. fr

Emenda 79
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) M'għandux jiġi awtorizzat it-
trasferiment ta' bastimenti bejn id-diversi 
żoni ġeografiċi marittimi ħlief jekk jiġi 
garantit li s-sostenibilità tas-sajd u dik tal-
komunitajiet lokali ma jiġux ipperikolati 
miż-żieda fl-isforz tas-sajd li jirriżulta 
minn żieda fl-għadd ta' bastimenti li 
jistadu f'żona partikolari.

Or. pt

Emenda 80
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għall-maġġoranza tal-
istokkijiet immaniġġjati taħt il-Politika 
Komuni tas-Sajd għandha tiġi 

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

Or. fr

Emenda 81
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

aġġustament tal-kapaċità tal-flotta meta 
tiġi identifikata sitwazzjoni ta' sfruttar 
żejjed, u għat-titjib fil-prestazzjoni 
ekonomika prodott mill-industrija filwaqt li 
fl-istess ħin toħloq konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli legalment siguri u esklużivi tal-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru. Billi r-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar 
huma ġid komuni, il-konċessjonijiet tas-
sajd trasferibbli għandhom jistabbilixxu 
biss drittijiet għall-utent għal parti mill-
opportunitajiet annwali tas-sajd ta' Stat 
Membru li jistgħu jiġu rtirati skont regoli 
stabbiliti.

Or. fr

Emenda 82
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. pt

Emenda 83
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 29a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29a) L-applikazzjoni eventwali ta' 
sistema ta' konċessjonijiet ta' sajd 
trasferibbli żgur se twassal għall-
privatizzazzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni 
tal-possibilitajiet ta' sajd kif ukoll għal 
konċentrazzjoni għall-benefiċċju tal-
intrapriżi u tal-bastimenti ta' daqs kbir, u 
b'hekk jeħtieġ li jiġi salvagwadjat u 
protett is-sajd fuq skala żgħira u s-sajd 
kostali, li huwa dawk li prinċipalment 
jiggarantixxu l-impjieg u l-attività 
ekonomika fir-reġjuni kostali.

Or. pt

Emenda 84
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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tas-sajd u jkun żgurat li s-sajjieda li jitilqu 
mill-industrija ma jkollhomx għalfejn 
jiddependu fuq għajnuna finanzjarja 
pubblika skont il-Politika Komuni tas-
Sajd.

Or. fr

Emenda 85
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. pt

Emenda 86
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

Or. fr

Emenda 87
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(31) Il-karatteristiċi speċifiċi u l-
vulnerabbiltà soċjoekonomika ta' xi flotot 
fuq skala żgħira jiġġustifikaw li s-sistemi
tal-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
ikunu adottati fuq bażi volontarja mill-
Istati Membri. Is-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
għandha tapplika għal stokkijiet li hemm 
opportunitajiet tas-sajd allokati għalihom.

Or. pt

Emenda 88
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 31 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Meta titqies in-natura essenzjalment 
artiġjanali tas-sajd fir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda, l-awtoritajiet reġjonali 
kompetenti għandhom ikunu jistgħu 
jieħdu r-responsabilità għas-sistema ta' 
ġestjoni adegwata tal-kapaċitajiet għall-
flotot irreġistrati fil-port ta' dawn ir-
reġjuni

Or. fr



AM\905399MT.doc 19/59 PE491.301v01-00

MT

Emenda 89
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Emenda 90
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(37) Ix-xjenza tas-sajd għandha tiġi 
msaħħa permezz ta' programmi adottati 
b'mod nazzjonali ta' ġbir ta' data xjentifika 
dwar is-sajd, ir-riċerka u l-innovazzjoni 
flimkien ma' Stati Membri oħra kif ukoll 
permezz ta' strumenti tal-qafas tal-Unjoni 
dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni u tisħiħ 
tal-mezzi umani ta' għarfien espert u tal-
għajnuna finanzjarja tal-Unjoni.

Or. fr
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Emenda 91
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 39 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Jaqbel li l-Unjoni, meta tkun qed 
tistabbilixxi ftehimiet ta' sajd sostenibbli 
ma' pajjiżi terzi li jaqsmu l-istess baċir 
marittimu ta' reġjun l-aktar imiegħed, 
tara li jkun hemm tqassim ġust tar-riżorsi 
li jiffavorixxu l-iżvilupp tas-settur tas-sajd 
f'dawn ir-reġjuni.

Or. fr

Emenda 92
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 41a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) Għandu jiġi garantit qafas 
trasparenti għall-konsultazzjonijiet kollha 
b'rabta mas-sajd, li jsiru bejn l-Unjoni u 
pajjiżi terzi minn fost il-ġirien tagħha, 
sabiex isir skambju u tqassim tal-
possibilitajiet tas-sajd, jew għall-għoti ta' 
aċċess għall-ilmijiet rispettivi tagħhom 
mill-bastimenti.

Or. fr

Emenda 93
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Premessa 45
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(45) L-attivitajiet tal-akkwakultura fl-
Unjoni huma influwenzati minn 
kundizzjonijiet differenti f’pajjiżi 
differenti, inkludi dwar l-
awtorizzazzjonijiet għall-operaturi, 
għandha tiġi faċilitata u armonizzata l-
proċedura tal-għoti ta' liċenzji. Il-linji 
gwida strateġiċi tal-Unjoni għal pjanijiet 
strateġiċi nazzjonali għandhom jiġu 
żviluppati biex titjieb il-kompetittività tal-
industrija tal-akkwakultura, b'appoġġ 
għall-iżvlupp tagħha u l-innovazzjoni, u l-
inkoraġġiment tal-attività ekonomika, id-
diversifikazzjoni u t-titjib tal-kwalità tal-
ħajja fiż-żoni kostali u rurali. Huwa wkoll 
importanti li jiġu stabbiliti l-mekkaniżmi
għall-iskambju bejn l-Istati Membri ta' 
informazzjoni u l-aqwa prassi permezz ta' 
metodu miftuħ ta' koordinazzjoni ta' miżuri 
nazzjonali dwar is-sigurtà tan-negozju, l-
aċċess għall-ilmijiet u l-ispazju tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 94
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Hemm bżonn li tissaħħaħ il-
kompetittività tas-settur tas-sajd u l-
akkwakultura tal-Unjoni u li jkun hemm 
enfasi fuq is-simplifikazzjoni b’appoġġ 
għal ġestjoni aħjar tal-attivitajiet ta’ 
produzzjoni u kummerċ tas-settur; l-
Organizzazzjoni Komuni tas-Suq għall-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura għandha 
tiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-prodotti 
kollha tas-sajd u l-akkwakultura 
kkummerċjalizzati fl-Unjoni, għandha 

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

prodotti jkunu oriġinarji mill-Unjoni kif 
ukoll jekk minn pajjiżi terzi, għandha 
tippermetti li l-konsumaturi jagħmlu 
għażliet informati aħjar u tappoġġa l-
konsum responsabbli u għandha ttejjeb l-
għarfien u l-fehim ekonomiku tas-swieq 
tal-Unjoni matul il-katina tal-provvista. Id-
dispożizzjonijiet tal-organizzazzjoni 
komuni tas-swieq tal-prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura għandhom jissoġġettaw 
l-importazzjonijiet tal-prodotti tas-sajd u 
tal-akkwakultura għall-kundizzjoni tar-
rispett tar-regoli soċjali u ambjentali 
rikonoxxuti internazzjonalment.

Or. fr

Emenda 95
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(47) Hemm bżonn li tissaħħaħ il-
kompetittività tas-settur tas-sajd u l-
akkwakultura tal-Unjoni u li jkun hemm 
enfasi fuq is-simplifikazzjoni b’appoġġ 
għal ġestjoni aħjar tal-attivitajiet ta’ 
produzzjoni u kummerċ tas-settur billi tiġi 
garantita r-reċiproċità fl-iskambji 
kummerċjali mal-pajjiżi terzi b'tali mod li 
jiggarantixxi kundizzjonijiet ekwi għal 
kulħadd fis-suq tal-Unjoni, mill-aspett 
mhux biss tas-sostenibilità tas-sajd iżda 
wkoll tal-kontroll sanitarju; l-
Organizzazzjoni Komuni tas-Suq għall-
prodotti tas-sajd u l-akkwakultura għandha 
tiżgura kundizzjonijiet ekwi għall-prodotti 
kollha tas-sajd u l-akkwakultura 
kkummerċjalizzati fl-Unjoni, għandha 
tippermetti li l-konsumaturi jagħmlu 
għażliet informati aħjar u tappoġġa l-
konsum responsabbli u għandha ttejjeb l-
għarfien u l-fehim ekonomiku tas-swieq 
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tal-Unjoni matul il-katina tal-provvista.

Or. pt

Emenda 96
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Jidher xieraq li l-Kummissjoni jkollha 
s-setgħa permezz ta' atti delegati li toħloq 
Kunsill Konsultattiv ġdid u biex 
timmodifika l-oqsma ta' kompetenza ta' 
kunsilli eżistenti, b'mod partikolari fir-
rigward tal-ispeċifitajiet tal-Baħar l-Iswed.

(54) Jidher xieraq li l-Kummissjoni jkollha 
s-setgħa permezz ta' atti delegati li toħloq 
żewġ kunsilli konsultattivi ġodda u biex 
timmodifika l-oqsma ta' kompetenza ta' 
kunsilli eżistenti, b'mod partikolari fir-
rigward tal-ispeċifitajiet tal-Baħar l-Iswed 
u r-Reġjuni l-aktar imbiegħda u r-reġjuni 
l-aktar imbiegħda.

Or. fr

Emenda 97
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Premessa 54a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54a) Fit-tiġdid tal-orjentazzjonijiet tal-
Kummissjoni b'rabta mal-prinċipji ta' 
reġjonalizzazzjoni u tas-sussidjarjetà, u 
biex il-partijiet interessati jiġu assoċjati 
iktar mill-qrib u biex b'mod partikolari 
titqies in-natura delikata tal-
ispeċifiċitajiet tagħhom, għandu jinħoloq 
kunsill konsultattiv reġjonali għall-OR.

Or. pt
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Emenda 98
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jipprovdu kundizzjonijiet 
ambjentali, ekonomiċi u soċjali sostenibbli
fit-tul u jikkontribwixxu għall-provvisti 
tal-ikel.

1. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura sfruttar tar-riżorsi ħajjin tal-baħar
li jagħmilha possibbli s-sajd u l-
akkwakultura f’kundizzjonijiet ambjentali, 
ekonomiċi u soċjali sostenibbli billi 
tikkontribwixxi għall-kompetittività ta' 
dan is-settur, kif ukoll għall-protezzjoni 
soċjali u għat-titjib tal-impjieg u tal-
kwalità tal-għajxien fiż-żoni tas-sajd u l-
akkwakultura.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-aspetti soċjoekonomiċi għandhom jokkupaw post iktar importanti fl-objettivi tal-politika 
komuni tas-sajd minflok jitħallew lura.

Emenda 99
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jipprovdu kundizzjonijiet 
ambjentali, ekonomiċi u soċjali sostenibbli 
fit-tul u jikkontribwixxu għall-provvisti tal-
ikel.

1. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u l-
akkwakultura jipprovdu kundizzjonijiet 
ambjentali, ekonomiċi u soċjali sostenibbli 
fit-tul u jikkontribwixxu għas-sikurezza
tal-komunitajiet tas-sajd tad-diversi 
reġjuni tal-Unjoni u għal dik tal-provvisti
tal-ikel.

Or. pt
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Emenda 100
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-
ġestjoni tas-sajd, u għandha tfittex li 
tiżgura, sal-2015, li l-isfruttar ta' riżorsi 
bijoloġiċi ħajjin tal-baħar ireġġa' lura u 
jżomm il-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet 
mistada 'l fuq minn livelli li jistgħu 
jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli.

2. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-
ġestjoni tas-sajd, u għandha tfittex li 
tiżgura li, kull darba li jkun possibbli sal-
2020, li l-isfruttar ta' riżorsi bijoloġiċi 
ħajjin tal-baħar ireġġa' lura u jżomm il-
popolazzjonijiet tal-ispeċijiet mistada 
madwar livelli li jistgħu jipproduċu r-
rendiment massimu sostenibbli.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-objettiv li jinkiseb rendiment massimu sostenibbli, hekk kif propost mill-Kummissjoni, 
mhuwiex realistiku u jista' jagħti lok għal adattament tal-flotot li jkollu konsegwenzi iebsa, u 
huwa għalhekk neċessarju li jiġu previsti objettivi iktar realizzabbli.

Emenda 101
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-
ġestjoni tas-sajd, u għandha tfittex li 
tiżgura, sal-2015, li l-isfruttar ta' riżorsi 
bijoloġiċi ħajjin tal-baħar ireġġa' lura u 
jżomm il-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet 
mistada 'l fuq minn livelli li jistgħu 
jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli.

2. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
tapplika l-approċċ prekawzjonarju għall-
ġestjoni tas-sajd, u għandha żżomm jew 
tistabbilixxi mill-ġdid il-popolazzjonijiet 
tal-ispeċijiet mistada f'livelli li jistgħu 
jipproduċu r-rendiment massimu 
sostenibbli sal-2020.

Or. fr
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Emenda 102
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
timplimenta l-approċċ abbażi tal-
ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd sabiex 
tiżgura li l-impatti tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-ekosistema tal-baħar ikunu limitati.

3. Il-Politika Komuni tas-Sajd għandha 
timplimenta l-approċċ abbażi tal-
ekosistema għall-ġestjoni tas-sajd bħala 
prinċipju fundamentali sabiex 
tiggarantixxi s-sostenibilità tas-sajd, skont 
ir-riżorsi disponibbli u bl-għan li toffri 
opportunitajiet indaqs lil kulħadd, u li 
tiżgura li l-impatti tal-attivitajiet tas-sajd 
fuq l-ekosistema tal-baħar ikunu limitati.

Or. pt

Emenda 103
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 2 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Għandu jkun possibbli li jittieħdu l-
lezzjonijiet mill-esperjenzi professjonali 
akkumulati u mit-tradizzjonijiet taż-żoni 
tas-sajd, sabiex jinħolqu 
speċjalizzazzjonijiet ġodda bl-għan tal-
iżvilupp sostenibbli u t-titjib tal-kwalità 
tal-għajxien ta' dawn iż-żoni u biex iż-
żgħażagħ jiġu attirati lejn dan il-qasam 
ta' attivitajiet.

Or. ro

Emenda 104
James Nicholson
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Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 2 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Politika Komuni tas-Sajd hija favur 
approċċ reġjonali li jippermetti lill-Istati 
Membri jistabbilixxu u jimplimentaw 
pjanijiet ta’ ġestjoni.

Or. en

Emenda 105
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) telimina l-qbid mhux mixtieq ta' 
stokkijiet kummerċjali u gradwalment 
tiżgura li l-qbid kollu ta' dawn l-istokkijiet 
jinħatt l-art;

(a) telimina l-qbid mhux mixtieq ta' 
stokkijiet  kummerċjali u mhux 
kummerċjali, u gradwalment tiżgura li l-
qbid kollu ta' dawn l-istokkijiet jinħatt l-art,
billi huwa evidenti li l-għoti ta' kumpens 
f'dan is-sens huwa neċessarju minħabba 
d-diffikultajiet dovuti għal politika ta' 
projbizzjoni tal-iskartar;

Or. pt

Emenda 106
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) telimina l-qbid mhux mixtieq ta' 
stokkijiet kummerċjali u gradwalment 
tiżgura li l-qbid kollu ta' dawn l-istokkijiet 
jinħatt l-art;

a) tnaqqas b'mod sinifikanti l-qbid mhux 
mixtieq ta' stokkijiet kummerċjali;
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Or. fr

Emenda 107
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) telimina l-qbid mhux mixtieq ta' 
stokkijiet kummerċjali u gradwalment 
tiżgura li l-qbid kollu ta' dawn l-istokkijiet 
jinħatt l-art;

(a) tipprevjeni u tnaqqas il-qbid mhux 
mixtieq ta' stokkijiet kummerċjali u 
gradwalment tiżgura li l-qbid kollu ta' 
dawn l-istokkijiet jinħatt l-art;

Or. es

Ġustifikazzjoni

Hemm lok li jiġi pprevenut u mnaqqas il-qbid mhux mixtieq.

Emenda 108
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) tipprovdi kundizzjonijiet għal attivitajiet 
tas-sajd effiċjenti fi ħdan industrija tas-sajd 
ekonomikament vijabbli u kompetittiva;

b) tipprovdi kundizzjonijiet għal attivitajiet 
tas-sajd effiċjenti fi ħdan industrija tas-sajd 
ekonomikament vijabbli u kompetittiva 
billi tiggarantixxi l-kundizzjonijiet ta' 
kompetizzjoni ekwilibrata fil-kuntest tal-
iskambji ta' prodotti tas-sajd u tal-
akkwakultura mal-pajjiżi terzi;

Or. fr

Emenda 109
Luís Paulo Alves
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Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tipprovdi kundizzjonijiet għal 
attivitajiet tas-sajd effiċjenti fi ħdan 
industrija tas-sajd ekonomikament vijabbli 
u kompetittiva;

(b) tipprovdi kundizzjonijiet għal 
attivitajiet tas-sajd effiċjenti fi ħdan 
industrija tas-sajd ekonomikament vijabbli 
u kompetittiva, meta titqies il-ħtieġa li jiġi 
żgurat il-ġejjieni ta' dan is-settur;

Or. pt

Emenda 110
María Irigoyen Pérez

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 3 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) tipprovdi kundizzjonijiet għal
attivitajiet tas-sajd effiċjenti fi ħdan 
industrija tas-sajd ekonomikament vijabbli 
u kompetittiva;

(b) tipprovdi kundizzjonijiet għal
sostenibilità u effikaċja tal-attivitajiet tas-
sajd mill-aspetti soċjali u ekonomiku fi 
ħdan industrija tas-sajd ekonomikament 
vijabbli u kompetittiva;

Or. es

Emenda 111
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 3 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tikkontribwixxi għal standard tal-
għajxien ġust għal dawk li jiddependu fuq 
l-attivitajiet tas-sajd;

(d) tikkontribwixxi għal standard tal-
għajxien ġust għal dawk li jiddependu fuq 
l-attivitajiet tas-sajd billi jitqiesu d-
diffikultajiet dovuti għar-restrizzjonijiet 
ekonomiċi, soċjali u ġeografiċi, bħall-
insularità u l-pożizzjoni mbiegħda;
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Or. es

Emenda 112
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti I  – Artikolu 3 – subparagrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) tirrikonoxxi l-importanza tas-sajd 
kostali u artiġjanali u l-industrija tal-frott 
tal-baħar bil-qoxra għall-iffissar tal-
popolazzjonijiet, il-produzzjoni tal-
prosperità u l-istabbiliment solidu ta' 
mudell vijabbli għall-esportazzjoni.

Or. es

Emenda 113
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fil-livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali;

(a) id-definizzjoni ċara tar-
responsabbiltajiet fil-livelli tal-Unjoni, 
nazzjonali, reġjonali u lokali, biex tiġi 
żgurata ġestjoni deċentralizzata li tqis ir-
realtà u l-karatteristiċi ta' kull pajjiż, ta' 
kull żona tas-sajd, ta' kull flotta u ta' kull 
riżorsa tas-sajd;

Or. pt

Emenda 114
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti I  – Artikolu 4 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) kunsiderazzjoni tal-karatteristiċi tad-
diversi żoni tas-sajd permezz ta' approċċ 
reġjonali.

Or. es

Emenda 115
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-istabbilitment ta’ miżuri skont l-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli;

(b) l-istabbilitment ta’ miżuri skont l-aħjar 
parir xjentifiku disponibbli billi, jekk ikun 
hemm bżonn, tiġi prevista progressività 
kif ukoll inklużjoni ta' perjodi tranżitorji;

Or. es

Emenda 116
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 4 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati fl-istadji kollha mill-
konċepiment sal-implimentazzjoni tal-
miżuri;

(d) involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati, b'mod partikolari permezz tal-
kunsilli konsultattivi, fl-istadji kollha mill-
konċepiment sal-implimentazzjoni tal-
miżuri;

Or. fr

Emenda 117
María Irigoyen Pérez
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Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 4 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati fl-istadji kollha mill-
konċepiment sal-implimentazzjoni tal-
miżuri;

(d) involviment wiesa' tal-partijiet 
interessati fl-istadji kollha mill-
konċepiment sal-implimentazzjoni u l-
valutazzjoni tal-miżuri;

Or. es

Emenda 118
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 5 – subparagrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– 'ilmijiet tal-Unjoni'  l-ilmijiet taħt is-
sovranità jew il-ġuris dizzjoni tal-Istati 
Membri ħlief l-ilmijiet li jmissu mat-
territorji msemmija fl-Anness II għat-
Trattat;

[ma taffettwax il-verżjoni Maltija.]

Or. fr

Emenda 119
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 5 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– Konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar tfisser speċijiet akkwatiċi tal-baħar 
disponibbli u aċċessibbli, inklużi speċijiet 
anadromi u katadromi matul l-istadji 
kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom;

– Konservazzjoni tar-riżorsi bijoloġiċi tal-
baħar tfisser speċijiet akkwatiċi tal-baħar 
disponibbli u aċċessibbli;

Or. fi
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Ġustifikazzjoni

L-ispeċijiet anadromi, li jirriproduċu fl-ilma ħelu, mhumiex preċiżament riżorsa bijoloġika 
tal-baħar.

Emenda 120
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 5 – subparagrafu 1 – inċiż 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Konċessjonijiet tas-Sajd Trasferibbli 
(KST): 'konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli' tfisser id-drittijiet revokabbli 
tal-utenti għal parti speċifika tal-
opportunitajiet tas-sajd allokati lil Stat 
Membru jew stabbiliti f'pjanijiet ta' 
ġestjoni adottati minn Stat Membru skont 
l-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) 
Nru 1967/200634, li d-detentur jista' 
jittrasferixxi lil detenturi oħra eliġibbli ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli bħal 
dawn;

imħassar

Or. fr

Emenda 121
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti I  – Artikolu 5 – subparagrafu 1 – inċiż 20a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– "sajd kostali u artiġjanali" tfisser is-
sajd ipprattikat minn bastimenti b'tul ta' 
inqas minn 15-il metru jew li joħorġu fil-
baħar għal inqas minn 24 siegħa;

Or. es
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Emenda 122
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Parti II – Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-ilmijiet sa 100 mil nawtiku mil-linji 
bażi tal-Azores, Madejra u l-Gżejjer
Kanarji, l-Istati Membri kkonċernati 
jistgħu mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-
31 ta’ Diċembru 2022 jillimitaw is-sajd 
għal bastimenti rreġistrati fil-portijiet ta' 
dawk il-gżejjer. Tali restrizzjonijiet 
m'għandhomx japplikaw għal bastimenti 
tal-Unjoni li tradizzjonalment jistadu 
f'dawk l-ilmijiet, sakemm dawk il-
bastimenti ma jaqbżux l-isforz tas-sajd 
eżerċitat tradizzjonalment. L-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni bir-restrizzjonijiet imdaħħla 
skont dan il-paragrafu.

3. Fl-ilmijiet sa 100 mil nawtiku mil-linji 
bażi u fiż-żona tal-fondi tas-sajd u l-
għoljiet ta' qiegħ il-baħar ta' 'l fuq minn 
100 mil nawtiku fl-Azores, Madejra u fil-
Gżejjer Kanarji, l-Istati Membri 
kkonċernati jistgħu mill-1 ta’ Jannar 2013 
sal-31 ta’ Diċembru 2022 jillimitaw is-sajd 
għal bastimenti rreġistrati fil-portijiet ta' 
dawk il-gżejjer. Iż-żamma tal-aċċess għal 
bastimenti tal-Unjoni li tradizzjonalment 
jistadu f'dawk l-ilmijiet hija soġġetta għas-
sostenibilità tar-riżorsi tal-baħar. L-Istati 
Membri għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni bir-restrizzjonijiet imdaħħla 
skont dan il-paragrafu.

Or. pt

Emenda 123
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti II – Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-ilmijiet sa 100 mil nawtiku mil-linji 
bażi tal-Azores, Madejra u l-Gżejjer 
Kanarji, l-Istati Membri kkonċernati 
jistgħu mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-
31 ta’ Diċembru 2022 jillimitaw is-sajd 
għal bastimenti rreġistrati fil-portijiet ta' 
dawk il-gżejjer. Tali restrizzjonijiet 
m'għandhomx japplikaw għal bastimenti 
tal-Unjoni li tradizzjonalment jistadu 
f'dawk l-ilmijiet, sakemm dawk il-
bastimenti ma jaqbżux l-isforz tas-sajd 
eżerċitat tradizzjonalment. L-Istati Membri 

3. Fl-ilmijiet sa 100 mil nawtiku mil-linji 
bażi tar-reġjuni l-aktar imbiegħda, l-Istati 
Membri kkonċernati jistgħu mill-
1 ta’ Jannar 2013 sal-31 ta’ Diċembru 2022 
jillimitaw is-sajd għal bastimenti rreġistrati 
fil-portijiet ta' dawk ir-reġjuni. Tali 
restrizzjonijiet m'għandhomx japplikaw 
għal bastimenti tal-Unjoni li jistgħu jagħtu 
prova li tradizzjonalment jistadu f'dawk l-
ilmijiet, sakemm dawk il-bastimenti ma 
jaqbżux l-isforz tas-sajd eżerċitat 
tradizzjonalment. L-Istati Membri 
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għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-
restrizzjonijiet imdaħħla skont dan il-
paragrafu.

għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-
restrizzjonijiet imdaħħla skont dan il-
paragrafu.

Or. fr

Emenda 124
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti II – Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fl-ilmijiet sa 100 mil nawtiku mil-linji 
bażi tal-Azores, Madejra u l-Gżejjer 
Kanarji, l-Istati Membri kkonċernati 
jistgħu mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-
31 ta’ Diċembru 2022 jillimitaw is-sajd 
għal bastimenti rreġistrati fil-portijiet ta' 
dawk il-gżejjer. Tali restrizzjonijiet 
m'għandhomx japplikaw għal bastimenti 
tal-Unjoni li tradizzjonalment jistadu 
f'dawk l-ilmijiet, sakemm dawk il-
bastimenti ma jaqbżux l-isforz tas-sajd 
eżerċitat tradizzjonalment. L-Istati Membri 
għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-
restrizzjonijiet imdaħħla skont dan il-
paragrafu.

3. Fl-ilmijiet sa 100 mil nawtiku mil-linji 
bażi tar-reġjuni l-aktar imbiegħda kollha 
tal-Unjoni, l-Istati Membri kkonċernati 
jistgħu mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-
31 ta’ Diċembru 2022 jillimitaw is-sajd 
għal bastimenti rreġistrati fil-portijiet ta' 
dawk ir-reġjuni. Tali restrizzjonijiet 
m'għandhomx japplikaw għal bastimenti 
tal-Unjoni li tradizzjonalment jistadu 
f'dawk l-ilmijiet, sakemm dawk il-
bastimenti ma jaqbżux l-isforz tas-sajd 
eżerċitat tradizzjonalment. L-Istati Membri 
għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni bir-
restrizzjonijiet imdaħħla skont dan il-
paragrafu.

Or. fr

Emenda 125
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti III – Artikolu 7 – subparagrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g) l-adozzjoni ta’ miżuri fir-rigward tal-
obbligu li jitniżżlu l-qabdiet kollha;

g) l-adozzjoni ta’ miżuri li jippermettu 
tnaqqis sinifikanti tal-qbid mhux mixtieq 
ta' stokkijiet kummerċjali;
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Or. fr

Emenda 126
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għandhom jiġu stabbiliti bħala prijorità 
pjanijiet multiannwali li jipprovdu għal 
miżuri ta' konservazzjoni sabiex l-
istokkijiet tal-ħut jinżammu jew jitreġġgħu 
lura fuq livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli.

1. Għandhom jiġu stabbiliti bħala prijorità 
pjanijiet multiannwali li jipprovdu għal 
miżuri ta' konservazzjoni sabiex l-
istokkijiet tal-ħut jinżammu jew jitreġġgħu 
lura fil-livelli li kapaċi jipproduċu 
rendiment massimu sostenibbli.

Or. fr

Emenda 127
James Nicholson

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
ikunu bbażati fuq l-approċċ 
prekawzjonarju għall-ġestjoni tas-sajd u 
għandhom iqisu l-limitazzjonijiet tad-dejta 
disponibbli u l-metodi ta' valutazzjoni u s-
sorsi kwantifikati kollha tal-inċertezza 
b'mod xjentifikament validu.

4. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
ikunu bbażati fuq l-aħjar dejta xjentifika 
disponibbli u għandhom jużaw l-approċċ 
prekawzjonarju f'każijiet ta' 
limitazzjonijiet tad-dejta disponibbli u l-
metodi ta' valutazzjoni, billi jitqiesu s-sorsi 
kwantifikati kollha tal-inċertezza b'mod 
xjentifikament validu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pjanijiet multiannwali għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju prekawzjonarju fl-assenza 
tal-aħjar dejta xjentifika disponibbli.
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Emenda 128
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 9 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta jkunu qed jiġu applikati u 
stabbiliti l-pjanijiet multiannwali, 
għandha titqies in-neċessità li 
gradwalment isiru adattamenti meħtieġa 
filwaqt li jiġi evitat l-imponiment ta' 
skadenzi eċċessivament qosra, ħlief f'każ 
ta' urġenza, u wara li jsir studju tal-
każijiet soċjoekonomiċi, li għandu jkun 
miftuħ għall-kontribuzzjonijiet tal-atturi 
kkonċernati.

Or. es

Emenda 129
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jipprovdu għal addattamenti tar-rata ta' 
mortalità mis-sajd, li tirriżulta f'rata ta' 
mortalità mis-sajd li treġġa' lura u żżomm 
il-livelli tal-istokkijiet 'il fuq minn livelli li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015.

1. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jipprovdu għal addattamenti tar-rata ta' 
mortalità mis-sajd, li tirriżulta f'rata ta' 
mortalità mis-sajd li treġġa' lura u żżomm 
il-livelli tal-istokkijiet madwar livelli li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli sal-2020, safejn ikun possibbli.

Or. es

Emenda 130
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 10 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jipprovdu għal addattamenti tar-rata ta' 
mortalità mis-sajd, li tirriżulta f'rata ta' 
mortalità mis-sajd li treġġa' lura u żżomm 
il-livelli tal-istokkijiet 'il fuq minn livelli li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015.

1. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jipprovdu għal addattamenti tar-rata ta' 
mortalità mis-sajd, li tirriżulta f'rata ta' 
mortalità mis-sajd li treġġa' lura u żżomm 
il-livelli tal-istokkijiet fil-livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
sal-2020.

Or. fr

Emenda 131
James Nicholson

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jipprovdu għal addattamenti tar-rata ta' 
mortalità mis-sajd, li tirriżulta f'rata ta' 
mortalità mis-sajd li treġġa' lura u żżomm 
il-livelli tal-istokkijiet 'il fuq minn livelli li 
kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli sal-2015.

1. Il-pjanijiet multiannwali għandhom 
jipprovdu għal addattamenti tar-rata ta' 
mortalità mis-sajd, li tirriżulta f'rata ta' 
mortalità mis-sajd li għandha t-tendenza li 
treġġa' lura u żżomm il-livelli tal-istokkijiet 
kummerċjali 'il fuq minn livelli li kapaċi 
jipproduċu rendiment massimu sostenibbli 
sal-2015.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kisba ta’ rendiment massimu sostenibbli sal-2015 mhijiex realistika u għandha tiġi 
sostitwita minn FMSY sal-2015 u BMSY meta jkun possibbli wara din id-data.

Emenda 132
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 10 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'każijiet fejn ma jkunx possibbli li tiġi 
stabbilita rata ta' mortalità mis-sajd li 
treġġa' lura u żżomm l-istokkijiet 'il fuq 
minn livelli li kapaċi jipproduċu rendiment 
massimu sostenibbli, il-pjanijiet 
multiannwali għandhom jipprovdu għal 
miżuri prekawzjonarji li jiżguraw livell 
komparabbli ta' konservazzjoni tal-
istokkijiet rilevanti.

2. F'każijiet fejn ma jkunx possibbli li tiġi 
stabbilita rata ta' mortalità mis-sajd li 
treġġa' lura u żżomm l-istokkijiet madwar 
livelli li kapaċi jipproduċu rendiment 
massimu sostenibbli, il-pjanijiet 
multiannwali għandhom jipprovdu għal 
miżuri prekawzjonarji li jiżguraw livell 
komparabbli ta' konservazzjoni tal-
istokkijiet rilevanti.

Or. es

Emenda 133
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F'każijiet fejn ma jkunx possibbli li tiġi 
stabbilita rata ta' mortalità mis-sajd li 
treġġa' lura u żżomm l-istokkijiet 'il fuq 
minn livelli li kapaċi jipproduċu rendiment 
massimu sostenibbli, il-pjanijiet 
multiannwali għandhom jipprovdu għal 
miżuri prekawzjonarji li jiżguraw livell 
komparabbli ta' konservazzjoni tal-
istokkijiet rilevanti.

2. F'każijiet fejn ma jkunx possibbli li tiġi 
stabbilita rata ta' mortalità mis-sajd li 
treġġa' lura u żżomm l-istokkijiet fil-livelli
li kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
sostenibbli, il-pjanijiet multiannwali 
għandhom jipprovdu għal miżuri 
prekawzjonarji li jiżguraw livell 
komparabbli ta' konservazzjoni tal-
istokkijiet rilevanti.

Or. fr

Emenda 134
James Nicholson

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 11 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) skedi ta' żmien ċari biex jintlaħqu l-miri (d) skedi ta' żmien ċari u realistiċi biex 
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kwantifikabbli; jintlaħqu l-miri kwantifikabbli;

Or. en

Emenda 135
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 11 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) miżuri tekniċi fosthom miżuri rigward l-
eliminazzjoni tal-qabdiet mhux mixtieqa;

e) miżuri tekniċi fosthom miżuri rigward 
it-tnaqqis sinifikattiv tal-qabdiet mhux 
mixtieqa;

Or. fr

Emenda 136
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 11 – subparagrafu 1 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) miżuri u għanijiet speċifiċi għall-parti 
tal-ilma ħelu taċ-ċiklu tal-ħajja ta' speċijiet 
anadromi u katadromi;

(g) miżuri u għanijiet speċifiċi għall-parti 
tal-ilma ħelu taċ-ċiklu tal-ħajja ta' speċijiet 
anadromi u katadromi; miżuri speċifiċi 
għad-definizzjoni ta' sajd sostenibbli tal-
ispeċijiet anadromi, skont l-istokk;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sajd tal-ispeċijiet anadromi, mingħajr distinzjoni bejn l-istokkijiet, mhuwiex selettiv. Jaqbel 
ukoll li wieħed jiżgura b'mod partikolari l-limitazzjoni u l-adozzjoni tal-miżuri li jippermettu 
li l-Politika Komuni tas-Sajd tiggarantixxi l-vitalità tal-istokkijiet varji.

Emenda 137
Rosa Estaràs Ferragut
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Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 11 – subparagrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) miżuri maħsuba biex itaffu l-
konsegwenzi soċjali u ekonomiċi fil-kamp 
ta' applikazzjoni tiegħu.

Or. es

Emenda 138
James Nicholson

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 11 – subparagrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) mekkaniżmu ta’ rispons għal 
sitwazzjonijiet mhux previsti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-ġestjoni tar-riżorsi bijoloġiċi ta' reġjun tista' tevolvi relattivament malajr, kemm fit-tajjeb 
kif ukoll fil-ħażin. Dan huwa kkonfermat mill-esperjenza li hemm reġjuni li għandhom 
pjanijiet multiannwali li, minħabba raġunijiet ta' regoli riġidi li huma fis-seħħ bħalissa, 
mhumiex adattati għall-istat tar-riżorsi u lanqas għall-possibilitajiet eżistenti għall-isfruttar 
tagħhom.

Emenda 139
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 14 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jikkontribwixxu sabiex l-istokkijiet tal-
ħut jinżammu jew jitreġġgħu lura 'l fuq 
minn livelli li kapaċi jipproduċu rendiment 

a) jikkontribwixxu sabiex l-istokkijiet tal-
ħut jinżammu jew jitreġġgħu lura fil-livelli 
li kapaċi jipproduċu rendiment massimu 
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massimu sostenibbli permezz ta' titjib fl-
għażla tad-daqs u fejn ikun xieraq, fl-
għażla tal-ispeċi;

sostenibbli permezz ta' titjib fl-għażla tad-
daqs u fejn ikun xieraq, fl-għażla tal-ispeċi;

Or. fr

Emenda 140
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 14 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) iqisu l-konsegwenzi soċjoekonomiċi 
negattivi tal-adozzjoni ta' dawn il-miżuri.

Or. es

Emenda 141
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 15 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. fr

Emenda 142
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt a – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2014: (a) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2024:

Or. es
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Ġustifikazzjoni

L-eliminazzjoni tal-qbid għandha tiġi ppreċeduta minn perjodu tranżitorju ta' mill-inqas 
għaxar snin biex l-iskadenza tkun twila biżżejjed sabiex il-bastimenti jkunu jistgħu 
jitgħammru b'makkinarju tas-sajd iktar selettiv.

Emenda 143
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2015: 
merluzz, marlozz, lingwata;

(b) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2025: 
merluzz, marlozz, lingwata;

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-eliminazzjoni tal-qbid għandha tiġi ppreċeduta minn perjodu tranżitorju ta' mill-inqas 
għaxar snin biex l-iskadenza tkun twila biżżejjed sabiex il-bastimenti jkunu jistgħu 
jitgħammru b'makkinarju tas-sajd iktar selettiv.

Emenda 144
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 15 – paragrafu 1 – punt bc

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2016: 
haddock, merlangu, megrim, petriċi, 
barbun tat-tbajja’, mova, pollakju (saithe), 
pollakkju, lemon sole, barbun imperjali, 
barbun lixx, linarda, ċinturin iswed, 
roundnose grenadier, orange roughy, 
ħalibatt tal-Groenlandja, tusk, redfish u 
stokkijiet demersali tal-Mediterran.

(c) Mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2026: 
haddock, merlangu, megrim, petriċi, 
barbun tat-tbajja’, mova, pollakju (saithe), 
pollakkju, lemon sole, barbun imperjali, 
barbun lixx, linarda, ċinturin iswed, 
roundnose grenadier, orange roughy, 
ħalibatt tal-Groenlandja, tusk u redfish.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

L-eliminazzjoni tal-qbid għandha tiġi ppreċeduta minn perjodu tranżitorju ta' mill-inqas 
għaxar snin biex l-iskadenza tkun twila biżżejjed sabiex il-bastimenti jkunu jistgħu 
jitgħammru b'makkinarju tas-sajd iktar selettiv. Din ma tistax tapplika għall-ispeċijiet 
soġġetti għal TACs u kwoti.

Emenda 145
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Tnaqqis sinifikanti tal-qbid mhux mixtieq 

ta' stokkijiet kummerċjali
1. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill, 
filwaqt li jqisu l-opinjoni tal-STECF u tal-
kunsilli konsultattivi kkonċernati kif ukoll 
il-konklużjonijiet tal-istudji dwar l-impatt 
bl-għan li jiġu analizzati l-kawżi tal-qbid 
mhux mixtieq, jiddefinixxu objettivi bl-
għan li jitnaqqas b'mod sinifikanti l-qbid 
mhux mixtieq minn stokkijiet 
kummerċjalment regolamentati, filwaqt li 
jitqiesu l-karatteristiċi ta' kull żona ta' 
sajd. Dawn l-objettivi jistgħu jidhru fil-
pjanijiet multiannwali stabbiliti għal kull 
żona ta' sajd jew żona reġjonali.
2. Għandhom jiġu stabbiliti daqsijiet ta' 
referenza minimi għall-konservazzjoni li 
jkunu bbażati fuq l-aħjar parir xjentifiku 
disponibbli għall-istokkijiet tal-ħut 
stipulati fil-paragrafu 1. Il-qbid minn tali 
stokkijiet ta' ħut taħt id-daqs ta' referenza 
minimu għall-konservazzjoni jista' biss 
jinbiegħ għal skopijiet ta' ikel għall-
bniedem jew inkella jingħata lil 
organizzazzjonijiet karitattivi awtorizzati.

Or. fr
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Emenda 146
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 16 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-opportunitajiet tas-sajd tal-qabdiet 
inċidentali jistgħu jiġu rriservati taħt it-
total tal-opportunitajiet tas-sajd.

imħassar

Or. fr

Emenda 147
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kull Stat Membru għandu jiddeċiedi, 
għal bastimenti li jtajru l-bandiera tiegħu, 
dwar il-metodu kif jiġu allokati 
opportunitajiet tas-sajd assenjati lil dak l-
Istat Membru skont il-liġi tal-Komunità. 
Huwa għandu jinforma lill-Kummissjoni 
dwar il-metodu tal-allokazzjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda takkumpanja l-eliminazzjoni tat-titolu IV li jintroduċi konċessjonijiet ta' sajd 
trasferibbli. Jaqbel li kull Stat Membru jitħalla jagħżel il-metodu ta' attribuzzjoni tal-għażliet 
ta' sajd li jiġu allokati lilu, bi qbil mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Dan jippermetti lill-Istati 
Membri li jistabbilixxu sistema ta' konċessjonijiet ta' sajd trasferibbli.

Emenda 148
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti III – Titolu III – Kapitolu I – Artikolu 17 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri ta’ konservazzjoni adottati skont il-
pjanijiet multiannwali

Miżuri ta’ konservazzjoni u miżuri tekniċi 
mfassla fil-livell reġjonali

Or. fr

Emenda 149
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti III – Titolu III – Kapitolu I – Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi pjan multiannwali stabbilit skont l-
Artikoli 9, 10 u 11, l-Istati Membri jistgħu 
jiġu awtorizzati jadottaw miżuri, 
f'konformità ma' dak il-pjan 
multiannwali, li jispeċifikaw il-miżuri ta' 
konservazzjoni applikabbli għal 
bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom 
fir-rigward ta' stokkijiet fl-ilmijiet tal-
Unjoni li għalihom ġew allokali 
opportunitajiet tas-sajd.

1. Bil-għan tal-istabbiliment jew tal-
implimentazzjoni tal-pjanijiet
multiannwali stabbiliti skont l-Artikoli 9, 
10 u 11, l-Istati Membri b'interess dirett 
fiż-żona ta' sajd ikkonċernata 
jipparteċipaw, b'rabta mill-qrib mal-
Kunsilli konsultattivi, fit-tfassil ta' miżuri
tekniċi jew ta' miżuri ta' konservazzjoni
adattati għall-karatteristiċi ta' kull żona 
ta' sajd.

Or. fr

Emenda 150
James Nicholson

Proposta għal regolament
Parti III – Titolu III – Kapitolu I – Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fi pjan multiannwali stabbilit skont l-
Artikoli 9, 10 u 11, l-Istati Membri jistgħu 
jiġu awtorizzati jadottaw miżuri, 
f'konformità ma' dak il-pjan multiannwali, 
li jispeċifikaw il-miżuri ta' konservazzjoni 
applikabbli għal bastimenti li jtajru l-
bandiera tagħhom fir-rigward ta' stokkijiet 

1. Fi pjan multiannwali stabbilit skont l-
Artikoli 9, 10 u 11, l-Istati Membri huma
awtorizzati jadottaw miżuri, f'konformità 
ma' dak il-pjan multiannwali, li 
jispeċifikaw il-miżuri ta' konservazzjoni 
applikabbli għal bastimenti li jtajru l-
bandiera tagħhom fir-rigward ta' stokkijiet 
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fl-ilmijiet tal-Unjoni li għalihom ġew 
allokali opportunitajiet tas-sajd.

fl-ilmijiet tal-Unjoni li għalihom ġew 
allokali opportunitajiet tas-sajd.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li t-termini "jistgħu jiġu" jiġu sostitwiti b' "huma" biex tinkiseb 
reġjonalizzazzjoni reali u trasferiment reali tas-setgħat lill-Istati Membri u lir-reġjuni biex 
dawn ikunu jistgħu jadottaw il-miżuri ta' konservazzjoni tagħhom stess.

Emenda 151
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti III – Titolu III – Kapitolu I – Artikolu 17 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
miżuri ta’ konservazzjoni adottati skont il-
paragrafu 1:

2. L-Istati Membri b'interess dirett fiż-
żona ta' sajd ikkonċernata għandhom 
jiżguraw, b'rabta mill-qrib mal-Kunsilli 
Konsultattivi, li l-miżuri ta’ konservazzjoni 
jew il-miżuri tekniċi:

Or. fr

Emenda 152
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Kapitolu I – Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) iqisu l-proposti maħruġa mill-kunsilli 
konsultattivi reġjonali.

Or. es

Emenda 153
Rosa Estaràs Ferragut
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Proposta għal regolament
Parti III – Titolu III – Kapitolu I – Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 biex tispeċifika miżuri ta' 
konservazzjoni għal sajd kopert minn pjan 
multiannwali, jekk l-Istati Membri 
awtorizzati biex jieħdu miżuri skont l-
Artikolu 17 ma jinnotifikawx dawn il-
miżuri lill-Kummissjoni fi żmien tliet xhur 
wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-pjan
multiannwali.

1. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 biex tispeċifika miżuri ta' 
konservazzjoni għal sajd kopert minn pjan 
multiannwali, meta jitqiesu l-proposti tal-
kunsilli konsultattivi reġjonali, jekk l-
Istati Membri awtorizzati biex jieħdu 
miżuri skont l-Artikolu 17 ma 
jinnotifikawx dawn il-miżuri lill-
Kummissjoni fi żmien li għandu jiġi 
stabbilit f’kull pjan multiannwali.

Or. es

Emenda 154
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti III – Titolu III – Kapitolu I – Artikolu 20 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 biex tispeċifika miżuri ta’ 
konservazzjoni għal sajd kopert minn pjan 
multiannawli, jekk

2. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 biex tispeċifika miżuri ta’ 
konservazzjoni għal sajd kopert minn pjan 
multiannawli, meta jitqiesu l-proposti tal-
kunsilli konsultattivi reġjonali:

Or. es

Emenda 155
James Nicholson

Proposta għal regolament
Parti III – Titolu III – Kapitolu II – Artikolu 21 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’qafas ta’ miżuri tekniċi stabbilit skont l-
Artikolu 14 l-Istati Membri jistgħu jiġu
awtorizzati jadottaw miżuri, f'konformità 
ma' dak il-qafas, li jispeċifikaw il-miżuri 
tekniċi applikabbli għal bastimenti li jtajru 
l-bandiera tagħhom fir-rigward ta' 
stokkijiet fl-ilmijiet tagħhom li għalihom 
ġew allokali opportunitajiet tas-sajd. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li tali 
miżuri tekniċi:

F’qafas ta’ miżuri tekniċi stabbilit skont l-
Artikolu 14 l-Istati Membri huma
awtorizzati jadottaw miżuri, f'konformità 
ma' dak il-qafas, li jispeċifikaw il-miżuri 
tekniċi applikabbli għal bastimenti li jtajru 
l-bandiera tagħhom fir-rigward ta' 
stokkijiet fl-ilmijiet tagħhom li għalihom 
ġew allokali opportunitajiet tas-sajd. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li tali 
miżuri tekniċi:

Or. en

Emenda 156
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti III – titolu II – Kapitolu II – Artikolu 21 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) iqisu l-proposti maħruġa mill-kunsilli 
konsultattivi reġjonali.

Or. es

Emenda 157
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti III – Titolu III – Kapitolu II – Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
biex tispeċifika miżuri tekniċi koperti minn 
qafas ta' miżuri tekniċi, jekk l-Istati 
Membri awtorizzati biex jieħdu miżuri 
skont l-Artikolu 21 ma jinnotifikawx 
b'dawn il-miżuri lill-Kummissjoni fi żmien 

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 55 
biex tispeċifika miżuri tekniċi koperti minn 
qafas ta' miżuri tekniċi, meta jitqiesu l-
proposti tal-kunsilli konsultattivi 
reġjonali, jekk l-Istati Membri awtorizzati 
biex jieħdu miżuri skont l-Artikolu 21 ma 
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tliet xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-
qafas ta' miżuri tekniċi.

jinnotifikawx b'dawn il-miżuri lill-
Kummissjoni fi żmien tliet xhur wara d-
data tad-dħul fis-seħħ tal-qafas ta' miżuri 
tekniċi.

Or. es

Emenda 158
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti III – Titolu III – Kapitolu II – Artikolu 24 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 biex tispeċifika miżuri tekniċi, 
jekk il-miżuri tal-Istati Membri jitqiesu, 
abbażi ta' valutazzjoni mwettqa skont l-
Artikolu 23:

2. Il-Kummissjoni għandha jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 55 biex tispeċifika miżuri tekniċi, 
meta jitqiesu l-proposti tal-kunsilli 
konsultattivi reġjonali, jekk il-miżuri tal-
Istati Membri jitqiesu, abbażi ta' 
valutazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 23:

Or. es

Emenda 159
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti III – titolu IV – Artikolu 26 –  titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Miżuri tal-Istati Membri fi ħdan iż-żona ta' 
12-il mil nawtiku

Miżuri tal-Istati Membri fi ħdan iż-żona ta' 
12-il mil nawtiku u fiż-żona ta' 100 mil 
nawtiku madwar ir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda.

Or. fr

Emenda 160
Patrice Tirolien
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Proposta għal regolament
Parti III – titolu IV – Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Stat Membru jista' jieħu miżuri mhux 
diskriminatorji għall-konservazzjoni u l-
ġestjoni ta' stokkijiet tal-ħut u biex inaqqas 
l-effett tas-sajd fuq il-konservazzjoni ta’ 
ekosistemi tal-baħar sa 12-il mil nawtiku 
mil-linji bażi tiegħu bil-kundizzjoni li l-
Unjoni ma tkunx adottat miżuri li 
jindirizzaw konservazzjoni u ġestjoni 
b'mod speċifiku għal dik iż-żona. Il-miżuri 
tal-Istat Membru għandhom ikunu 
kompatibbli mal-għanijiet stipulati fl-
Artikoli 2 u 3 u mhux inqas stretti minn 
dawk li jeżistu fil-leġislazzjoni tal-Unjoni.

1. Stat Membru jista' jieħu miżuri mhux 
diskriminatorji għall-konservazzjoni u l-
ġestjoni ta' stokkijiet tal-ħut u biex inaqqas 
l-effett tas-sajd fuq il-konservazzjoni ta’ 
ekosistemi tal-baħar sa 12-il mil nawtiku 
mil-linji bażi tiegħu u fiż-żona ta' 100 mil 
nawtiku madwar ir-reġjuni l-aktar 
imbiegħda fil-limitu taż-żona ekonomika 
esklużiva tagħhom, bil-kundizzjoni li l-
Unjoni ma tkunx adottat miżuri li 
jindirizzaw konservazzjoni u ġestjoni 
b'mod speċifiku għal dik iż-żona. Il-miżuri 
tal-Istat Membru għandhom ikunu 
kompatibbli mal-għanijiet stipulati fl-
Artikoli 2 u 3 u mhux inqas stretti minn 
dawk li jeżistu fil-leġislazzjoni tal-Unjoni.

Or. fr

Emenda 161
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti IV

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[...] imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tħassir tal-konċessjonijiet ta' sajd trasferibbli jiġi flimkien ma' paragrafu ġdid fl-Artikolu 
16, li jħalli f'idejn kull Stat Membru l-għażla tal-metodu tal-għoti tal-possibilitajiet ta' sajd 
allokati lilu, bi qbil mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Dan jippermetti lill-Istati Membri li 
jistabbilixxu sistema ta' konċessjonijiet ta' sajd trasferibbli.
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Emenda 162
James Nicholson

Proposta għal regolament
Parti IV – Artikolu 27 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għal

1. Kull Stat Membru jista’ jistabbilixxi, 
fuq bażi volontarja, sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli sa 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013 
għal

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għoti tal-aċċess għas-sajd għandu jqis il-kuntest lokali u internazzjonali; għalhekk, il-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli m’għandhomx ikunu l-unika sistema obbligatorja. L-Istati 
Membri għandhom ikunu jistgħu jadottaw is-sistema ta' għoti tal-aċċess li tkun l-iktar 
adattata għall-kuntest lokali u nazzjonali.

Emenda 163
Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Parti IV – Artikolu 27 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi 
sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli sa mhux aktar tard mill-
31 ta’ Diċembru 2013 għal

1. Kull Stat Membru jista’ jistabbilixxi, 
fuq bażi volontarja, sistema ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli sa 
mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2013 
għal

Or. pt

Emenda 164
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti IV – Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-bastimenti kollha tas-sajd b'tul globali 
ta' 12-il metru jew aktar; kif ukoll

a) il-bastimenti kollha tas-sajd b'tul globali 
ta' 15-il metru jew aktar; kif ukoll

Or. fr

Emenda 165
Patrice Tirolien

Proposta għal regolament
Parti IV – Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) il-bastimenti kollha tas-sajd b'tul globali 
ta' inqas minn 12-il metru b'irkaptu 
rmunkat.

b) il-bastimenti kollha tas-sajd b'tul globali 
ta' inqas minn 15-il metru b'irkaptu 
rmunkat.

Or. fr

Emenda 166
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti IV – Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jestendu s-
sistema tal-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għal bastimenti b'tul globali ta' 
inqas minn 12-il metru u li jużaw tipi 
oħra ta' rkaptu rmunkat u għandhom 
jinfurmaw b'dan lill-Kummissjoni.

2. L-Istati Membri jistgħu jestendu s-
sistema tal-konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli għal bastimenti tas-sajd 
artiġjanali u għandhom jinfurmaw b'dan 
lill-Kummissjoni.

Or. es

Emenda 167
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves



PE491.301v01-00 54/59 AM\905399MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Parti IV – Artikolu 27 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sistema ta' konċessjonijiet ta' sajd 
trasferibbli mhijiex applikabbli għar-
reġjuni l-aktar imbiegħda; madankollu, l-
awtoritajiet reġjonali kompetenti 
għandhom ifasslu sistema ta' ġestjoni tal-
kapaċitajiet ta' flotot u jressquha lill-
Kummissjoni għall-approvazzjoni.

Or. fr

Emenda 168
Younous Omarjee

Proposta għal regolament
Parti I – Artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Is-sistema tal-kwoti tas-sajd 
trasferibbli ma tapplikax f'reġjuni l-aktar 
imbiegħda.

Or. fr

Emenda 169
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Parti IV – Artikolu 27 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-konċessjonijiet ta' sajd trasferibbli 
ma japplikawx għall-istokkijiet tal-ħut 
anadromu.

Or. fi
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Emenda 170
James Nicholson

Proposta għal regolament
Parti IV – Artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
jistgħu jiġu allokati biss minn Stat Membru 
lil sid ta' bastiment tas-sajd li jtajjar il-
bandiera ta' dak l-Istat Membru, jew minn
persuni ġuridiċi jew fiżiċi għall-iskop li 
jintużaw fuq tali bastiment. Il-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli jistgħu 
jinġabru flimkien għal ġestjoni kollettiva 
minn persuni ġuridiċi jew fiżiċi jew 
organizzazzjonijiet rikonoxxuti tal-
produttur. L-Istati Membri jistgħu 
jillimitaw l-eliġibbiltà għar-riċeviment ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli fuq il-
bażi ta' kriterji trasparenti u oġġettivi.

4. Il-konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli 
jistgħu jiġu allokati biss minn Stat Membru 
lil sid ta' bastiment tas-sajd li jtajjar il-
bandiera ta' dak l-Istat Membru, meta dan 
ikun attivament impenjat fis-settur tas-
sajd, jew lil persuni ġuridiċi jew fiżiċi
attivament impenjati fis-settur tas-sajd 
f'dan l-Istat Membru għall-iskop li 
jintużaw fuq tali bastiment. Il-
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli jistgħu 
jinġabru flimkien għal ġestjoni kollettiva 
minn persuni ġuridiċi jew fiżiċi jew 
organizzazzjonijiet rikonoxxuti tal-
produttur. L-Istati Membri jistgħu 
jillimitaw l-eliġibbiltà għar-riċeviment ta' 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli fuq il-
bażi ta' kriterji trasparenti u oġġettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konċessjonijiet ta' sajd trasferibbli ma jistgħux jiġu negozjati ħlief bejn sajjieda attivi fl-
Istat Membru kkonċernat.

Emenda 171
James Nicholson

Proposta għal regolament
Parti IV – Artikolu 28 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Meta jintroduċu sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli, l-
Istati Membri għandhom jaġġustaw ir-
regoli tagħhom biex jipproteġu l-interessi 
tas-sajd qrib il-kosta, u joffru ħarsien 
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kontra l-aspetti negattivi tas-sistema, bħal 
konċentrazzjoni eċċessiva u l-
ispekulazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konċentrazzjoni u l-ispekulazzjoni fil-konċessjonijiet tas-sajd u nuqqas tal-ħarsien tal-
interessi tas-sajd qrib il-kosta huma theddida reali għall-funzjonament xieraq tas-sistema ta’ 
konċessjonijiet tas-sajd trasferibbli.

Emenda 172
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti IV – 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

Emenda 173
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti V – 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-

imħassar
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bastimenti tas-sajd li mhumiex suġġetti 
għal sistema ta' konċessjonijiet tas-sajd 
trasferibbli.

Or. fr

Emenda 174
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti V – 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

Emenda 175
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Proposta għal regolament
Parti XII – Artikolu 52 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-kunsill konsultattiv li se jinħoloq 
għar-reġjuni l-aktar imbiegħda se jkun 
maqsum fi tliet taqsimiet: it-taqsima 
Karajbi, li tkopri l-Guadeloupe, il-
Martinique u l-Guyana Franċiża; it-
taqsima tal-Oċean Indjan tal-Lbiċ, li 
tkopri l-Gżira ta' Reunion, Mayotte u, fl-
aħħar nett, it-taqsima Makronesja, li 
tkopri l-Gżejjer Kanarji, l-Azores u 
Madejra.

Or. fr
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Emenda 176
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta għal regolament
Parti XII – Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni u, fejn ikun rilevanti, l-
Istat Membru kkonċernat, għandhom 
iwieġbu fi żmien raġonevoli ta’ żmien għal 
kwalunkwe rakkomandazzjoni, 
suġġeriment jew informazzjoni riċevuti 
skont il-paragrafu 1.

2. Il-Kummissjoni u, fejn ikun rilevanti, l-
Istat Membru kkonċernat, għandhom 
iwieġbu fi żmien raġonevoli ta’ żmien għal 
kwalunkwe rakkomandazzjoni, 
suġġeriment jew informazzjoni riċevuti 
skont il-paragrafu 1 u jqisu r-
rakkomandazzjonijiet tal-kunsilli 
konsultattivi reġjonali għall-adozzjoni ta' 
deċiżjonijiet.

Or. es

Emenda 177
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Parti XII – Artikolu 54 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kunsilli Konsultattivi għandhom 
ikunu komposti minn organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-operaturi tas-sajd u 
gruppi oħra ta' interess affettwati mill-
Politika Komuni tas-Sajd.

1. Il-Kunsilli Konsultattivi għandhom 
ikunu komposti minn organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-operaturi tas-sajd, l-
assoċjazzjonijiet ta' difiża taż-żoni estwarji 
u r-rotot tal-ilma naturali u gruppi oħra ta' 
interess affettwati mill-Politika Komuni 
tas-Sajd.

Or. fi

Emenda 178
Alain Cadec

Proposta għal regolament
Parti XII – Artikolu 54 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kunsilli Konsultattivi għandhom 
ikunu komposti minn organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-operaturi tas-sajd u 
gruppi oħra ta' interess affettwati mill-
Politika Komuni tas-Sajd.

1. Il-Kunsilli Konsultattivi għandhom 
ikunu komposti fil-maġġoranza tagħhom 
minn organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw 
l-operaturi tas-sajd u li jinkludu wkoll 
gruppi oħra ta' interess affettwati mill-
Politika Komuni tas-Sajd.

Or. fr

Emenda 179
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Proposta għal regolament
Anness III – tabella – linja 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Baħar l-Iswed għandu jfisser is-subżona 
ġeografika tal-GFCM kif 
definita fir-riżoluzzjoni 
GFCM/33/2009/2;

Or. en


