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dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-
forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-
Mauritania dwar l-estensjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-
sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-
sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania, li se 
jiskadi fil-15 ta' Novembru 2019
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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-Ftehim ta' Sħubija attwali fis-Settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Iżlamika 
tal-Mauritania (minn hawn 'il quddiem "il-Ftehim ta' Sħubija") ġie adottat fit-
30 ta' Novembru 20061. 

L-għan tal-Protokoll huwa li joffri opportunitajiet tas-sajd għall-bastimenti tal-Unjoni Ewropea 
fl-ilmijiet tal-Mauritania filwaqt li jitqiesu l-valutazzjonijiet xjentifiċi disponibbli, b'mod 
speċjali dawk tal-Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali tal-Lvant (is-CECAF), skont il-
pariri xjentifiċi u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Internazzjonali għall-
Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (l-ICCAT), u fil-limiti tal-kwantità żejda disponibbli. L-
għan huwa wkoll li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Iżlamika 
tal-Mauritania sabiex jinħoloq qafas ta' sħubija biex jiġu żviluppati politika tas-sajd sostenibbli 
u l-użu responsabbli tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona tas-sajd tar-Repubblika Iżlamika tal-
Mauritania, fl-interess taż-żewġ partijiet.

L-aħħar Protokoll2 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja 
previsti fil-Ftehim ta' Sħubija daħal fis-seħħ fis-16 ta' Novembru 2015 u skada fil-
15 ta' Novembru 2019. Dan il-Protokoll ġie emendat darbtejn (mid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni (UE) Nru 2017/4513 u mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 2017/13734).  

Sa ma jitlestew in-negozjati biex jiġġeddu l-Ftehim ta' Sħubija u l-Protokoll tiegħu, abbażi ta' 
awtorizzazzjoni mill-Kunsill u f'isem l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni nnegozjat Ftehim 
mar-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania fil-forma ta' Skambju ta' Ittri dwar l-estensjoni għal 
perjodu ta' sena tal-Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija. Il-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri 
kien ġie ffirmat fit-13 ta' Novembru 2019.

L-Iskambju ta' Ittri għandu l-għan li jippermetti lill-Unjoni Ewropea u lir-Repubblika Iżlamika 
tal-Mauritania jkomplu jaħdmu flimkien biex jippromwovu politika tas-sajd sostenibbli u l-użu 
responsabbli tar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet tal-Mauritania u li jippermetti lill-bastimenti tal-UE 
jistadu f'dawn l-ilmijiet. 

L-arranġamenti li kienu japplikaw fl-aħħar sena tal-Protokoll se jiġġeddu bl-istess 
kundizzjonijiet għal perjodu massimu ta' sena. 

Il-kontribuzzjoni finanzjarja annwali hija ta' EUR 61 625 000 għal perjodu massimu ta' sena 
b'rabta mal-estensjoni, abbażi ta': 

(a)  ammont annwali għall-aċċess tal-kategoriji previsti fil-Protokoll għar-riżorsi tas-sajd 
ta' EUR 57 500 000 għall-perjodu tal-estensjoni tal-Protokoll5; 

1 ĠU L 343, 8.12.2006, p. 1. 
2 ĠU L 315, 01.12.2015, p. 3.
3 ĠU L 69, 15.03.2017, p. 34.
4 ĠU L 193, 25.07.2017, p. 4.
5 Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/451 tal-14 ta' Marzu 2017 li tapprova, f'isem l-Unjoni Ewropea, 

ċerti emendi tal-Protokoll, b'mod partikolari l-introduzzjoni ta' kategorija ġdida tas-sajd għall-bastimenti 
tat-tkarkir mgħammra bi friża li jistadu għall-merluzz l-iswed, il-kundizzjonijiet tas-sajd applikabbli għal 
din il-kategorija l-ġdida, u ż-żieda fil-kontribuzzjoni finanzjarja previsti għall-aċċess. Dawn il-bidliet ġew 
irreġistrati fl-Anness 5 tal-minuti tal-laqgħa tal-Kumitat Konġunt tal-15 u s-16 ta' Novembru 2016. 
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(b) L-appoġġ għall-iżvilupp tal-politika settorjali tas-sajd tar-Repubblika Iżlamika tal-
Mauritania li jammonta għal EUR 4 125 000 fis-sena. Dan l-appoġġ jilħaq l-għanijiet 
tal-politika nazzjonali b'rabta mal-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd kontinentali u 
tal-baħar għall-perjodu kollu tal-Protokoll.

L-Iskambju ta' Ittri marbut mal-estensjoni jistabbilixxi wkoll klawżola ta' tnaqqis pro rata f'każ 
li n-negozjati biex jiġġeddu l-Ftehim ta' Sħubija u l-Protokoll tiegħu jwasslu biex dawn jiġu 
ffirmati u, b'hekk, biex dawn jidħlu fis-seħħ qabel ma tiskadi l-estensjoni annwali li l-Iskambju 
ta' Ittri jittratta.

******

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għas-Sajd, bħala l-kumitat responsabbli, 
jirrakkomanda l-approvazzjoni tal-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-
Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-
Mauritania dwar l-estensjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-
kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija fis-settur tas-sajd bejn il-Komunità 
Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania, li se jiskadi fil-15 ta' Novembru 2019.


