
MT    MT 

 

 
IL-KUMMISSJONI 
EWROPEA 

Brussell, 1.4.2014  
COM(2014) 190 final 

2014/0115 (NLE) 

  

Proposta għal 

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 

dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-
kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni 

Ewropea u r-Repubblika Demokratika ta’ São Tomé u Príncipe. 
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MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI 

1. KUNTEST TAL-PROPOSTA/SFOND 
Il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni Ewropea biex tinnegozja, f'isem l-Unjoni Ewropea, it-
tiġdid tal-protokoll tal-ftehim ta' sħubija fis-settur tas-sajd konkluż mar-Repubblika 
Demokratika ta' São Tomé u Príncipe. Wara dawn in-negozjati, fid-19 ta' Diċembru 2013, ġie 
inizjalat abbozz ta' Protokoll ġdid min-negozjaturi. Il-Protokoll il-ġdid ikopri perjodu ta' erba' 
(4) snin li jibda mid-data tal-applikazzjoni provviżorja stipulata mill-Artikolu 14 – tiegħu. Din 
id-data hija dik tal-iffirmar ta' dan il-Protokoll il-ġdid. 

L-għan prinċipali tal-Protokoll tal-Ftehim huwa li joffri opportunitajiet tas-sajd għall-
bastimenti tal-Unjoni Ewropea fl-ilmijiet tar-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u 
Príncipe skont l-aqwa parir xjentifiku disponibbli u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni 
Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT) fil-limiti tal-kwantità 
żejda disponibbli. Il-Kummissjoni bbażat lilha nfisha, fost oħrajn, fuq ir-riżultati ta' 
evalwazzjoni ex-post imwettqa minn esperti esterni. 

L-għan ġenerali huwa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika 
Demokratika ta' São Tomé u Príncipe għall-iżvilupp ta’ politika tas-sajd sostenibbli u l-użu 
responsabbli tar-riżorsi tas-sajd fiż-żoni tas-sajd ta' São Tomé u Príncipe, fl-interess taż-żewġ 
Partijiet. 

Il-protokoll jipprovdi għal opportunitajiet ta' sajd fil-kategoriji tas-sajd li ġejjin: 

–28 bastiment tas-sajd għat-tonn bit-tartarun 

–6 bastimenti tas-sajd bil-konzijiet tal-wiċċ 

Abbażi ta' dan, il-Kummissjoni tipproponi li l-Kunsill, bil-kunsens tal-Parlament, jadotta 
Deċiżjoni dwar il-konklużjoni ta' dan il-Protokoll il-ġdid. 

2. IR-RIŻULTATI TAL-KONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET 
INTERESSATI U L-VALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT 

Il-partijiet interessati ġew ikkonsultati fil-qafas tal-evalwazzjoni tal-Protokoll 2011-2014. 
Ġew ikkonsultati wkoll l-esperti mill-Istati Membri waqt laqgħat tekniċi. Minn dawn il-
konsultazzjonijiet ġie konkluż li jkun ta’ benefiċċju li jinżamm Protokoll tas-sajd mar-
Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe. 

3. ELEMENTI LEGALI TAL-PROPOSTA 
Din il-proċedura ġiet inizjalata b’mod parallel mal-proċeduri dwar id-Deċiżjoni tal-Kunsill li 
tawtorizza l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tal-Protokoll innifsu, kif ukoll mar-
Regolament tal-Kunsill dwar l-allokazzjoni tal-opportunitajiet tas-sajd bejn l-Istati Membri 
tal-UE. 

4. IMPLIKAZZJONI BAĠITARJA 
Il-kontribuzzjoni finanzjarja annwali tammonta għal EUR 710 000 għall-ewwel tliet snin u 
għal EUR 675 000 għar-raba' sena abbażi ta' a) tunnellaġġ ta' referenza ta' EUR 7 000, li 
għalih ammont marbut mal-aċċess ġie stabbilit għal EUR 385 000 għall-ewwel tliet snin u 
EUR 350 000 għar-raba' sena u b) appoġġ għall-iżvilupp tal-politika settorjali tas-sajd tar-
Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe li jammonta għal EUR 325 000. Dan l-
appoġġ huwa konformi mal-objettivi tal-politika nazzjonali fir-rigward tas-sajd u b'mod 
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partikolari mal-ħtiġijiet tar-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe fir-rigward ta' 
appoġġ għas-sajd artiġjanali u tal-ġlieda kontra s-sajd illegali.  
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Proposta għal 

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 

dwar il-konklużjoni ta’ Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-
kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni 

Ewropea u r-Repubblika Demokratika ta’ São Tomé u Príncipe. 

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-
Artikolu 43(2), flimkien mal-Artikolu 218(6)(a) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 218(7) 
tiegħu, 

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea , 

Wara li kkunsidraw l-approvazzjoni tal-Parlament Ewropew1,  

Billi: 

(1) Fit-23 ta’ Lulju 2007, il-Kunsill adotta r-Regolament (KE) Nru 894/20072 dwar il-
konklużjoni ta’ Ftehim ta’ Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn ir-Repubblika Demokratika 
ta’ São Tomé e Príncipe u l-Komunità Ewropea (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ il-
" Ftehim ").  

(2) Fit-12 ta’ Lulju 2011 il-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2011/420/UE3 dwar il-konklużjoni 
ta’ Protokoll4 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
previsti mill-Ftehim ta’ Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika 
Demokratika ta’ São Tomé u Príncipe. Il-protokoll konkluż ikopri perjodu ta' tliet snin 
u jiskadi t-12 ta' Mejju 2014  

(3) L-Unjoni nnegozjat Protokoll ġdid għal ftehim mar-Repubblika Demokratika ta' São 
Tomé u Príncipe għal perjodu ta' erba' snin, billi tat lill-bastimenti tal-Unjoni Ewropea 
opportunitajiet ta' sajd fl-ilmijiet li r-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe 
għandha s-sovranità jew il-ġurisdizzjoni fuqhom fir-rigward tas-sajd,  

(4) Dan il-Protokoll ġdid ġie ffirmat f'konformità mad-Deċiżjoni 2014/ /UE5 u għandu jiġi 
applikat provviżorjament mid-data tal-iffirmar tagħha.  

(5) Il-Protokoll il-ġdid għandu jiġi approvat f’isem l-Unjoni Ewropea, 

(6) Il-Ftehim jistabbilixxi Kumitat Konġunt inkarigat li jissorvelja l-implimentazzjoni tal-
Ftehim. Barra minn hekk, f'konformità mal-Protokoll, il-Kumitat Konġunt jista' 
japprova ċerti modifiki għall-Protokoll. Bl-iskop li jiġu implimentati dawn il-modifiki, 
huwa xieraq li l-Kummissjoni, tingħata s-setgħa biex tapprovahom skont proċedura 
ssimplifikata, 

                                                 
1 ĠU C tal- , p. . 
2 ĠU L Nru 205 tas-7 ta' Awwissu 2007, p.35 
3 ĠU L Nru 188 tad-19 ta' Lulju 2011, p.1 
4 ĠU L Nru 136 tal-24 ta' Mejju 2011, p. 5. 
5 ĠU C tal- , p. . 
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ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI: 

Artikolu 1 
Il-Protokoll bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u Príncipe li 
jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta’ 
Sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Demokratika ta' São Tomé u 
Príncipe huwa approvat f’isem l-Unjoni. 

It-test tal-Protokoll huwa mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.  

Artikolu 2 
Il-President tal-Kunsill għandu jagħti, f’isem l-Unjoni, in-notifika prevista fl-Artikolu 15 tal-
Protokoll. 

Artikolu 3 
B'konformità mad-dispożizzjonijiet u l-kundizzjoni stabbiliti fl-Anness II fid-Deċiżjoni 
preżenti, il-Kummissjoni Ewropea għandha s-setgħa li tapprova, f'isem l-Unjoni, il-modifiki li 
jinsabu fil-Protokoll adottati mill-Kumitat Konġunt. 

Artikolu 4 
Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha. 

Magħmul fi Brussell, 

 Mill-Kunsill 
 Il-President 


