
RR\1203848MT.docx PE644.777v02-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Dokument ta' sessjoni

A9-0089/2020

27.4.2020

***
RAKKOMANDAZZJONI
dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni 
Ewropea, tal-Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni Internazzjonali għall-
Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku
(13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

Kumitat għas-Sajd

Rapporteur: Rosanna Conte



PE644.777v02-00 2/10 RR\1203848MT.docx

MT

PR_NLE-AP_Agreement

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta' approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi ġuridika proposta mill-abbozz ta' 
att.)



RR\1203848MT.docx 3/10 PE644.777v02-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW...........5

NOTA SPJEGATTIVA ..............................................................................................................6

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI .................................................................9

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI........10



PE644.777v02-00 4/10 RR\1203848MT.docx

MT



RR\1203848MT.docx 5/10 PE644.777v02-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, 
tal-Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn 
tal-Atlantiku
(13447/2019 – C9-0187/2019 – 2019/0225(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (13447/2019),

– wara li kkunsidra l-Protokoll li jemenda l-Konvenzjoni Internazzjonali għall-
Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (13446/2019),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolu 43 u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v), tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C9-0187/2019),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 105(1) u (4) u l-Artikolu 114(7) tar-Regoli ta' Proċedura 
tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għas-Sajd (A9-0089/2020),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-Protokoll;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u 
lis-Segretarjat Eżekuttiv tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-
Tonn tal-Atlantiku (ICCAT).
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond

Il-Kummissjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (ICCAT) hija l-
korp stabbilit mill-Konvenzjoni ICCAT għall-konservazzjoni u l-ġestjoni tal-ispeċijiet taħt ir-
responsabbiltà tagħha. Il-Konvenzjoni daħlet fis-seħħ fil-21 ta' Marzu 1969, u tat lill-ICCAT l-
awtorità li tadotta rakkomandazzjonijiet li huma vinkolanti fuq il-Partijiet Kontraenti. Bħala 
Parti Kontraenti għall-Konvenzjoni ICCAT, l-Unjoni hija Membru tal-ICCAT, li fiha għandha 
drittijiet sħaħ li tipparteċipa u tivvota.

Sabiex tittejjeb l-effikaċja tagħha u jissaħħu l-konservazzjoni u l-ġestjoni tal-ispeċijiet taħt ir-
responsabbiltà tagħha, il-Membri tal-ICCAT qablu dwar il-ħtieġa li l-Konvenzjoni tiġi 
emendata. Fit-13 ta' Mejju 2013, il-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni biex, f'isem l-Unjoni 
Ewropea, tinnegozja emendi għall-Konvenzjoni.

Emendi għall-Konvenzjoni

Wara kważi seba' snin ta' negozjati, il-partijiet tal-ICCAT approvaw il-pakkett ta' emendi għall-
Konvenzjoni ICCAT biex b'hekk jiġi modernizzat it-test ta' din il-Konvenzjoni. Dawn l-emendi 
jagħmlu l-Konvenzjoni konformi ma' dawk ta' organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd 
(RFMOs) oħra madwar id-dinja. Fost affarijiet oħra, dawn l-emendi antiċipati b'ħerqa se jtejbu 
b'mod sostanzjali l-kapaċità tal-ICCAT li tiġġestixxi s-sajd immirat għall-klieb il-baħar u se 
jimmodernizzaw il-metodi ta' ħidma u l-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-Kummissjoni 
ICCAT sabiex l-organizzazzjoni tissaħħaħ u ssir aktar moderna u se jagħmluha aktar effettiva 
u lesta biex tilqa' l-isfidi attwali u ġejjiena. L-emendi proposti jirrispettaw għalkollox il-mandat 
mogħti mill-Kunsill u huma konformi mal-Politika Komuni tas-Sajd, b'mod partikolari d-
dimensjoni esterna tagħha. 

L-aktar bidla importanti li tirrigwarda l-ġestjoni tal-istokkijiet hija t-twessigħ tal-ambitu tal-
Konvenzjoni fir-rigward tal-konservazzjoni u l-ġestjoni tal-klieb il-baħar. Pereżempju, l-
Artikolu V tal-Konvenzjoni issa jagħti lill-Kummissjoni r-responsabbiltà għall-istudji dwar it-
tonn, il-ħut simili għat-tonn u l-popolazzjonijiet elażmobranki (speċijiet oċeaniċi, pelaġiċi u 
migratorji ħafna; "speċijiet tal-ICCAT"). Dawn ir-responsabbiltajiet jestendu wkoll għal 
speċijiet oħra li jinqabdu waqt is-sajd għal speċijiet tal-ICCAT fiż-żona tal-Konvenzjoni 
(sakemm dawn ikunu konformi ma' ftehimiet minn RFMOs oħra jew arranġamenti ta' ġestjoni 
tas-sajd fejn il-kompetenzi jkunu komuni).

L-emendi ewlenin, li ġew adottati matul is-26 Laqgħa Ordinarja tal-ICCAT li saret f'Palma de 
Mallorca, Spanja, bejn it-18 u l-25 ta' Novembru 2019, kienu jinvolvu aġġustamenti tekniċi 
għall-proċeduri interni fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet.

Dan jirreferi b'mod partikolari għad-dispożizzjonijiet tad-dħul fis-seħħ, il-proċedura ta' 
oġġezzjoni għar-Rakkomandazzjonijiet tal-ICCAT u r-regoli tal-votazzjoni u l-kworum fil-
Kummissjoni ICCAT, li jfisser rekwiżiti ta' maġġoranza sempliċi f'sitwazzjonijiet fejn ma 
jkunx jista jintlaħaq kunsens. 

Skont ir-regoli l-ġodda, jekk ma jkunx jista' jintlaħaq kunsens, id-deċiżjonijiet għandhom 
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jittieħdu permezz ta' maġġoranza ta' żewġ terzi tal-Membri tal-Kummissjoni preżenti. Dan 
għandu jagħti aktar flessibbiltà lill-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u jevita li jiġu blokkjati 
rakkomandazzjonijiet dwar kwistjonijiet importanti bħalma huma l-ġestjoni tar-riżorsi u l-
attivitajiet ta' kontroll, monitoraġġ u sorveljanza. Barra minn hekk, it-tnaqqis propost minn sitt 
xhur għal erba' xhur (wara notifika lill-Membri tal-ICCAT) fil-perjodu tad-dħul fis-seħħ tar-
Rakkomandazzjonijiet tal-ICCAT huwa maħsub biex jiżgura implimentazzjoni aktar rapida 
tad-deċiżjonijiet meħuda mill-ICCAT. Dan huwa partikolarment importanti f'sitwazzjonijiet 
fejn tkun meħtieġa azzjoni urġenti.

Madankollu, ġie deċiż li rakkomandazzjoni qatt ma setgħet issir effettiva f'inqas minn tliet xhur. 
Barra minn hekk, il-Kummissjoni ċċarat il-proċedura ta' oġġezzjoni għar-rakkomandazzjonijiet 
adottati mill-Kummissjoni. Rigward din il-kwistjoni, huwa importanti li jiġi enfasizzat li, fi 
kwalunkwe każ, l-effett ta' dawn l-oġġezzjonijiet issa mhux se jibqa' jkun li jdewwem id-dħul 
fis-seħħ tar-Rakkomandazzjoni għall-Membri kollha, kif inhu l-każ bħalissa.

Tabilħaqq, il-perjodu stabbilit għall-preżentazzjoni ta' oġġezzjoni għal Rakkomandazzjoni 
huwa massimu ta' erba' xhur wara d-data tan-notifika, u qatt inqas minn 3 xhur. Id-deċiżjonijiet 
jittieħdu b'mhux inqas minn maġġoranza ta' żewġ terzi tal-Membri preżenti. Rakkomandazzjoni 
ma ssir effettiva għall-ebda Membru jekk maġġoranza sempliċi tal-Membri tkun qajmet 
oġġezzjonijiet fil-perjodu stabbilit. Huwa importanti wkoll li jiġi enfasizzat li, fi kwalunkwe 
każ, Rakkomandazzjoni ssir effettiva unikament għal dawk il-Membri li ma jkunux 
oġġezzjonaw għaliha. Din hija salvagwardja fundamentali li tiżgura li l-Membri ma jkunux 
marbuta b'deċiżjonijiet li ma jkunux taw il-kunsens tagħhom għalihom.

Emenda oħra fasslet mekkaniżmu ġdid għas-soluzzjoni tat-tilwim permezz tal-ICCAT. Skont 
ir-regoli l-ġodda, id-dħul f'sistema ta' soluzzjoni ta' tilwima permezz tal-ICCAT huwa 
volontarju, iżda d-deċiżjoni meħuda mit-tribunal tal-arbitraġġ hija finali u vinkolanti fuq il-
partijiet involuti.

L-aħħar iżda mhux l-inqas, l-emendi proposti għamlu t-teħid tad-deċiżjonijiet u l-proċeduri tal-
ICCAT aktar trasparenti, u dan se jappoġġa l-ħidma tal-partijiet interessati kollha, inkluż is-
settur tas-sajd. Rappreżentanti mis-settur tas-sajd u minn organizzazzjonijiet mhux governattivi 
se jkunu jistgħu jkomplu jattendu l-laqgħat regolari tal-ICCAT u l-laqgħat tal-korpi sussidjarji 
tagħha. 

Konklużjonijiet

Ir-Regolament (UE) Nru 1380/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jipprevedi li l-Unjoni 
għandha tiżgura li l-attivitajiet tas-sajd u tal-akkwakultura jkunu sostenibbli fit-tul u jkunu 
ġestiti b'mod li huwa konsistenti mal-objettivi li jinkisbu benefiċċji ekonomiċi, soċjali u tal-
impjiegi, u li jikkontribwixxu għad-disponibbiltà tal-provvisti tal-ikel. Barra minn hekk, dan ir-
Regolament jistipula l-applikazzjoni ta' dawk l-objettivi u l-prinċipji fir-relazzjonijiet barranin 
tal-Unjoni fil-qasam tas-sajd. Għal dawn ir-raġunijiet, ir-rapporteur tqis li l-emendi għall-
Konvenzjoni huma meħtieġa biex jiżguraw il-ġestjoni sostenibbli kemm tar-riżorsi bijoloġiċi 
tal-baħar ġestiti mill-ICCAT, kif ukoll tal-ispeċijiet li jinqabdu fil-kuntest ta' attivitajiet tas-sajd 
li għandhom l-ispeċijiet tal-ICCAT fil-mira tagħhom. Fil-fatt, il-ħsieb wara l-emendi proposti 
għall-Konvenzjoni huwa li jitwessa' l-ambitu tagħha billi jiġu inklużi b'mod espliċitu l-klieb il-
baħar u r-raj, u b'hekk jipprovdu lill-ICCAT b'bażi ġuridika komprensiva fir-rigward tal-
protezzjoni tagħhom. Dawn l-emendi huma essenzjali wkoll biex itejbu l-effikaċja tal-RFMOs. 
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Il-Protokoll propost hawn fuq huwa kompletament konformi ma' dawn il-miri.
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