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Emenda  1 

Alain Cadec 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa A 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

A. billi l-objettiv ġenerali tal-protokoll 

huwa li jsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-

Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea 

Bissaw fil-qasam tas-sajd, bis-saħħa tal-

istabbiliment ta' qafas ta' sħubija li 

jippermetti l-iżvilupp ta' politika tas-sajd 

sostenibbli kif ukoll l-isfruttament 

sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd fiż-żoni 

ekonomiċi esklużivi tal-Ginea Bissaw, fl-

interess taż-żewġ partijiet; 

A. billi l-objettiv ġenerali tal-protokoll 

huwa li jsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-

Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea 

Bissaw fil-qasam tas-sajd fl-interess taż-

żewġ partijiet, bis-saħħa tal-istabbiliment 

ta' qafas ta' sħubija li jippermetti l-iżvilupp 

ta' politika tas-sajd sostenibbli kif ukoll l-

isfruttament sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd 

fiż-żoni ekonomiċi esklużivi tal-Ginea 

Bissaw, filwaqt li jippermetti li tinkiseb 

parti mill-istokkijiet żejda disponibbli li 

tikkorrispondi mal--interessi tal-flotot tal-

Unjoni; 

Or. fr 

 

Emenda  2 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa A 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

A. billi l-objettiv ġenerali tal-protokoll 

huwa li jsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-

Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea 

Bissaw fil-qasam tas-sajd, bis-saħħa tal-

istabbiliment ta' qafas ta' sħubija li 

jippermetti l-iżvilupp ta' politika tas-sajd 

sostenibbli kif ukoll l-isfruttament 

sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd fiż-żoni 

ekonomiċi esklużivi tal-Ginea Bissaw, fl-

interess taż-żewġ partijiet; 

A. billi l-objettiv ġenerali tal-protokoll 

huwa li jsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-

Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Ginea 

Bissaw biex jinħoloq qafas ta' sħubija li 

jippermetti l-iżvilupp ta' politika tas-sajd 

sostenibbli kif ukoll l-isfruttament 

responsabbli tar-riżorsi tas-sajd fiż-żona 

tas-sajd tal-Ginea Bissaw, fl-interess taż-

żewġ partijiet; 

Or. es 
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Emenda  3 

Alain Cadec 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Aa (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 Aa. billi l-Unjoni Ewropea għandha 

tagħmel kulma tista’ biex il-ftehimiet tas-

sajd sostenibbli konklużi ma' pajjiżi terzi 

jkunu ta' benefiċċju reċiproku għall-

Unjoni u għall-partijiet terzi kkonċernati, 

inklużi l-popolazzjonijiet lokali tagħhom u 

l-industrija tas-sajd tagħhom; 

Or. fr 

 

Emenda  4 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Ba (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Ba. billi jekk il-Protokoll ma jiġix 

iffirmat, jinħoloq is-sogru ta’ ftehimiet 

privati, li ma jiżgurawx sajd sostenibbli, 

jipperikolaw ir-riżorsi u li jista’ jkollhom 

effetti soċjoekonomiċi mhux mixtieqa; 

Or. es 

 

Emenda  5 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa D 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

D. billi l-ammonti trasferiti lill-Ginea 

Bissaw fil-kuntest ta' dan il-ftehim, jiġifieri 

bħala kumpens għall-aċċess għar-riżorsi, 

D. billi l-ammonti trasferiti lill-Ginea 

Bissaw fil-kuntest ta' dan il-ftehim, jiġifieri 

bħala kumpens għall-aċċess għar-riżorsi, 
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jikkostitwixxu parti importanti tal-baġit tal-

pajjiż; billi, barra minn hekk, fl-imgħoddi 

t-trasferimenti li saru fil-kuntest tal-

kooperazzjoni settorjali ġew sospiżi 

minħabba d-diffikultajiet fl-assorbiment 

tal-għajnuna min-naħa tar-Repubblika tal-

Ginea Bissaw; 

jikkostitwixxu parti importanti tal-baġit tal-

pajjiż;  billi, barra minn hekk, fl-imgħoddi 

t-trasferimenti li saru fil-kuntest tal-

kooperazzjoni settorjali ġew sospiżi 

minħabba ċerti diffikultajiet fl-assorbiment 

tal-għajnuna min-naħa tar-Repubblika tal-

Ginea Bissaw; 

Or. es 

 

Emenda  6 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa Da (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  Da. billi jeżistu nuqqasijiet fil-Ginea 

Bissaw fir-rigward tal-iżvilupp 

soċjoekonomiku b’mod ġenerali u b’mod 

partikolari fis-settur tas-sajd, f’ambiti 

sinifikattivi bħat-taħriġ tal-professjonisti, 

l-appoġġ settorjali jew ir-rikonoxximent 

tar-rwol tal-mara fis-settur, fost l-oħrajn; 

Or. es 

 

Emenda  7 

Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa E 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

E. billi jidher ċar li r-riżultati miksuba 

s'issa fil-qasam tal-kooperazzjoni settorjali 

huma limitati, li jeħtieġ b'urġenza li 

jinstab rimedju għal din is-sitwazzjoni, u 
li l-ftehim jeħtieġ li jikkontribwixxi b'mod 

aktar effikaċi għall-iżvilupp sostenibbli 

tas-settur tas-sajd tal-Ginea Bissaw, kif 

ukoll tal-industriji u l-attivitajiet marbuta 

miegħu, biex b'hekk jiżdied il-valur miżjud 

E. billi, s’issa, bis-saħħa tal-Ftehim ta' 

Sħubija dwar is-Sajd kien hemm titjib fil-

monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza 

tas-sajd, il-kapaċità tal-ispezzjoni 

sanitarja u l-parteċipazzjoni tal-Ginea 

Bissaw mal-entitajiet reġjonali tas-sajd;  

billi, madankollu, ir-riżultati miksuba fil-

qasam tal-kooperazzjoni settorjali kienu 

relattivament foqra; billi l-Ftehim jeħtieġ 
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li jibqa' fil-pajjiż b'riżultat tal-isfruttament 

tar-riżorsi naturali tiegħu; 

li jkompli l-isforzi biex jippromwovi l-

iżvilupp sostenibbli tas-settur tas-sajd tal-

Ginea Bissaw, kif ukoll tal-industriji u l-

attivitajiet marbuta miegħu, biex b'hekk 

jiżdied il-valur miżjud li jibqa' fil-pajjiż 

b'riżultat tal-isfruttament tar-riżorsi naturali 

tiegħu; 

Or. en 

 

Emenda  8 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa E 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

E. billi jidher ċar li r-riżultati miksuba 

s'issa fil-qasam tal-kooperazzjoni settorjali 

huma limitati, li jeħtieġ b'urġenza li 

jinstab rimedju għal din is-sitwazzjoni, u 

li l-ftehim jeħtieġ li jikkontribwixxi b'mod 

aktar effikaċi għall-iżvilupp sostenibbli tas-

settur tas-sajd tal-Ginea Bissaw, kif ukoll 

tal-industriji u l-attivitajiet marbuta 

miegħu, biex b'hekk jiżdied il-valur miżjud 

li jibqa' fil-pajjiż b'riżultat tal-isfruttament 

tar-riżorsi naturali tiegħu; 

E. billi minkejja r-riżultati miksuba s'issa 

fil-qasam tal-kooperazzjoni settorjali xorta 

waħda baqa’ ħafna lok għal titjib, bl-għan 

li l-Ftehim jirnexxielu jikkontribwixxi 

b'mod aktar effikaċi għall-iżvilupp 

sostenibbli tas-settur tas-sajd tal-Ginea 

Bissaw, kif ukoll tal-industriji u l-

attivitajiet marbuta miegħu, biex b'hekk 

jiżdied il-valur miżjud li jibqa' fil-pajjiż 

b'riżultat tal-isfruttament tar-riżorsi naturali 

tiegħu; 

Or. es 

 

Emenda  9 

Linnéa Engström 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa E 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

E. billi jidher ċar li r-riżultati miksuba 

s'issa fil-qasam tal-kooperazzjoni settorjali 

huma limitati, li jeħtieġ b'urġenza li jinstab 

rimedju għal din is-sitwazzjoni, u li l-

ftehim jeħtieġ li jikkontribwixxi b'mod 

E. billi jidher ċar li r-riżultati miksuba 

s'issa fil-qasam tal-kooperazzjoni settorjali 

huma limitati; billi jeħtieġ b'urġenza li 

jinstab rimedju għal din is-sitwazzjoni, u l-

Ftehim jeħtieġ li jikkontribwixxi b'mod 
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aktar effikaċi għall-iżvilupp sostenibbli 

tas-settur tas-sajd tal-Ginea Bissaw, kif 

ukoll tal-industriji u l-attivitajiet marbuta 

miegħu, biex b'hekk jiżdied il-valur miżjud 

li jibqa' fil-pajjiż b'riżultat tal-isfruttament 

tar-riżorsi naturali tiegħu; 

aktar effikaċi għall-promozzjoni tat-

trasparenza u l-obbligu ta’ rendikontfil-

kooperazzjoni settorjali biex jitrawwem l-

iżvilupp sostenibbli tas-settur tas-sajd tal-

Ginea Bissaw, kif ukoll tal-industriji u l-

attivitajiet marbuta miegħu, biex b'hekk 

jiżdied il-valur miżjud li jibqa' fil-pajjiż 

b'riżultat tal-isfruttament tar-riżorsi naturali 

tiegħu; 

Or. en 

 

Emenda  10 

Linnéa Engström 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa I 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

I. billi n-nuqqas ta' għarfien f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-konsegwenzi ta' dan 

il-ftehim fuq l-ekosistema tal-baħar, kif 

ukoll il-problemi marbuta mal-assenza ta' 

data bijoloġika aġġornata (b'mod 

partikolari wara t-tluq tal-flotot tal-Unjoni 

Ewropea mill-pajjiż fl-2012) huma fatturi 

li jqajmu tħassib u jeħtieġ li jiġu riżolti 

mill-aktar fis possibbli; 

I. billi n-nuqqasijiet fl-għarfien f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-konsegwenzi ta' dan 

il-ftehim fuq l-ekosistema tal-baħar, kif 

ukoll mal-iżgurar li l-aċċess ikun limitat 

għall-istokkijiet żejda li ma jistgħux 

jinqabdu mill-flotot lokali, u minħabba n-

nuqqas ta' data bijoloġika aġġornata 

(b'mod partikolari wara t-tluq tal-flotot tal-

Unjoni Ewropea mill-pajjiż fl-2012, li kien 

segwit mill-wasla ta’ diversi bastimenti 

Asjatiċi li bdew jistadu fl-ibħra tal-Ginea 

Bissaw), ikomplu jkabbru l-ħtieġa ta’ 

approċċ prekawzjonarju, u għandhhom 

jiġu trattati bħala fattur li jqajjem tħassib 

u li jeħtieġ li jiġi riżolt mill-aktar fis 

possibbli; 

Or. en 

 

Emenda  11 

Clara Eugenia Aguilera García 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Iqis li dan il-ftehim huwa importanti 

ferm, kemm għall-Ginea Bissaw kif ukoll 

għall-flotot Ewropej li joperaw fl-ibħra ta' 

dan il-pajjiż. Iqis, għaldaqstant, li sal-lum 

ir-riżultati miksuba mhumiex biżżejjed 

f'dan il-qasam tal-kooperazzjoni settorjali, 

u jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tieħu 

l-miżuri meħtieġa – inkluża reviżjoni 

eventwali u t-tisħiħ tal-parti tal-ftehim 

relatata mal-appoġġ settorjali, kif ukoll l-

introduzzjoni ta' kundizzjonijiet ġodda 

aktar effikaċi biex tiżdied ir-rata ta' 

assorbiment tal-għajnuna – sabiex jiġi 

żgurat li titreġġa' lura x-xejra li ġiet 

osservata f'dawn l-aħħar deċennji. 

1. JJistieden lill-Kummissjoni Ewropea, 

minħabba li għad baqa’ ħafna titjib x’isir 

fl-ambitu tal-kooperazzjoni settorjali, 

tieħu l-miżuri kollha meħtieġa -inkluża 

reviżjoni eventwali u t-tisħiħ tal-parti tal-

ftehim relatata mal-appoġġ settorjali, kif 

ukoll l-introduzzjoni ta' kundizzjonijiet 

ġodda aktar effikaċi biex tiżdied ir-rata ta' 

assorbiment tal-għajnuniet - sabiex jiġi 

żgurat li n-nuqqasijiet jittranġaw u li jiġu 

massimizzati l-kisbiet tal-protokolli 

preċedenti; 

Or. es 

 

Emenda  12 

Linnéa Engström 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Iqis li dan il-ftehim huwa importanti 

ferm, kemm għall-Ginea Bissaw kif ukoll 

għall-flotot Ewropej li joperaw fl-ibħra ta' 

dan il-pajjiż. Iqis, għaldaqstant, li sal-lum 

ir-riżultati miksuba mhumiex biżżejjed 

f'dan il-qasam tal-kooperazzjoni settorjali, 

u jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tieħu 

l-miżuri meħtieġa – inkluża reviżjoni 

eventwali u t-tisħiħ tal-parti tal-ftehim 

relatata mal-appoġġ settorjali, kif ukoll l-

introduzzjoni ta' kundizzjonijiet ġodda 

aktar effikaċi biex tiżdied ir-rata ta' 

assorbiment tal-għajnuna – sabiex jiġi 

żgurat li titreġġa' lura x-xejra li ġiet 

osservata f'dawn l-aħħar deċennji. 

1. Iqis li dan il-ftehim huwa importanti 

ferm, kemm għall-Ginea Bissaw kif ukoll 

għall-UE; jemmen, għaldaqstant, li sal-

lum ir-riżultati miksuba mhumiex biżżejjed 

f'dan il-qasam tal-kooperazzjoni settorjali, 

u jistieden lill-Kummissjoni Ewropea tieħu 

l-miżuri meħtieġa billi toħloq mekkaniżmi 

għal aktar trasparenza, responsabilità u 

parteċipazzjoni min-naħa tal-benefiċjarji 

b’mod partikolari l-komunitajiet tas-sajd 

artiġjanali fuq skala żgħira, u jekk ikun 

meħtieġ, tirrevedi u ssaħħaħ il-parti tal-

ftehim relatata mal-appoġġ settorjali, kif 

ukoll l-introduzzjoni ta' kundizzjonijiet 

ġodda aktar effikaċi biex tiżdied ir-rata ta' 

assorbiment tal-għajnuna – sabiex jiġi 

żgurat li titreġġa' lura x-xejra li ġiet 

osservata f'dawn l-aħħar deċennji. 
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Or. es 

 

Emenda  13 

Linnéa Engström 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 2 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

2. Ifakkar li l-Ftehim għandu jippromwovi 

żvilupp aktar effikaċi u sostenibbli tas-

settur tas-sajd fil-Ginea Bissaw, kif ukoll 

għall-industriji u l-attivitajiet relatati, billi 

jżid il-valur miżjud li jibqa' fil-pajjiż 

minħabba l-isfruttament tar-riżorsi naturali 

tiegħu. Jieħu nota tal-iżviluppi pożittivi 

osservati f'dawn l-aħħar snin, iżda jqis li 

jeħtieġ li jsiru sforzi kontinwi fuq perjodu 

ta' żmien twil bil-għan li jinkisbu riżultati 

sinifikanti; Jagħti bħala eżempji xi oqsma 

li għandhom jiġu appoġġati, speċjalment 

permezz ta' assistenza teknika: it-tisħiħ tal-

kapaċitajiet istituzzjonali, it-taħriġ tal-

professjonisti tas-sajd, is-sħubijiet mas-sajd 

artiġjanali, kif ukoll l-attenzjoni prijoritarja 

għall-politiki b'rabta mal-ugwaljanza bejn 

l-irġiel u n-nisa, b'mod partikolari r-

rikonoxximent u l-għoti ta' importanza lir-

rwol tan-nisa (fid-distribuzzjoni u l-

kummerċjalizzazzjoni tal-ħut, il-

konservazzjoni, l-ipproċessar tal-ewwel 

stadju, eċċ.); 

2. Ifakkar li l-Ftehim għandu jippromwovi 

żvilupp aktar effikaċi u sostenibbli tas-

settur tas-sajd fil-Ginea Bissaw, kif ukoll 

għall-industriji u l-attivitajiet relatati, 

b´mod partikolari s-sajd fuq skala żgħira 

li jikkontribwixxi ħafna għas-sigurtà tal-

ikel u tal-għajxien lokali, billi jżid il-valur 

miżjud li jibqa' fil-pajjiż minħabba l-

isfruttament tar-riżorsi naturali tiegħu; 

jinnota l-iżviluppi pożittivi osservati 

f'dawn l-aħħar snin, iżda jqis li jeħtieġ li 

jsiru sforzi kontinwi fuq perjodu ta' żmien 

twil bil-għan li jinkisbu riżultati sinifikanti; 

jagħti bħala eżempji xi oqsma li għandhom 

jiġu appoġġati, speċjalment permezz ta' 

assistenza teknika: it-tisħiħ tal-kapaċitajiet 

istituzzjonali, it-taħriġ tal-professjonisti 

tas-sajd, is-sħubijiet mas-sajd artiġjanali 

ta’ skala żgħira, kif ukoll l-attenzjoni 

prijoritarja għall-politiki b'rabta mal-

ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, b'mod 

partikolari r-rikonoxximent u l-għoti ta' 

importanza lir-rwol tan-nisa (fid-

distribuzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni 

tal-ħut, il-konservazzjoni, l-ipproċessar tal-

ewwel stadju, eċċ.); 

Or. en 

 

Emenda  14 

Carlos Iturgaiz, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

4. Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa lill-

awtoritajiet tar-Repubblika tal-Ginea 

Bissaw fit-tisħiħ tas-sistema ta' sorveljanza 

u kontroll tas-sajd fl-ibħra territorjali tal-

Ginea Bissaw, bil-għan li jiġi miġġieled 

b'mod effikaċi s-sajd IUU; 

4. Minkejja l-isforzi li saru, jistieden lill-

Kummissjoni tkompli tgħin lill-awtoritajiet 

tar-Repubblika tal-Ginea Bissaw fit-tisħiħ 

tas-sistema ta' sorveljanza u kontroll tas-

sajd fl-ibħra territorjali tal-Ginea Bissaw, 

bil-għan li jiġi miġġieled b'mod effikaċi s-

sajd IUU; 

Or. en 

 

Emenda  15 

Alain Cadec 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 4a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  4a. Jenfasizza li dan il-ftehim jinkludi 

klawżola ta' nondiskriminazzjoni; jinnota 

b’sodisfazzjon li l-kontenut ta' ftehimiet 

tas-sajd konklużi mill-Ginea Bissaw ma' 

pajjiżi terzi ġie ppubblikat fl-ambitu tan-

negozjati u jistgħu jiġu kkonsultati; 

Jistieden lill-Kummissjoni ssegwi l-

andament ta’ dawn il-ftehimiet u l-

attivitajiet ta’ sajd fl-ibħra tal-Ginea 

Bissaw; 

Or. fr 

 

Emenda  16 

Linnéa Engström 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Huwa tal-fehma li jeħtieġ li jittejbu l-

kwantità u l-affidabilità tal-informazzjoni 

dwar il-qabdiet, u b'mod ġenerali, dwar l-

5. Huwa tal-fehma li jeħtieġ li jittejbu l-

kwantità u l-affidabilità tal-informazzjoni 

dwar il-qabdiet kollha (il-qabdiet fil-mira 
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istat ta' konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd, 

bil-għan li jitkejjel aħjar l-impatt tal-ftehim 

fuq l-ekosistema tal-baħar, u barra minn 

hekk iqis ukoll li jeħtieġ li jiġi appoġġat l-

iżvilupp tal-kapaċitajiet proprji għall-kisba 

ta' din l-informazzjoni min-naħa tal-Ginea 

Bissaw. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura 

r-regolarità tal-monitoraġġ min-naħa tal-

entitajiet inkarigati mis-sorveljanza tal-

implimentazzjoni tal-ftehim, b'mod 

partikolari l-Kumitat Xjentifiku Konġunt; 

kif ukoll dawk inċidentali) u b'mod 

ġenerali, dwar l-istat ta' konservazzjoni tar-

riżorsi tas-sajd, bil-għan li jitkejjel aħjar l-

impatt tal-ftehim fuq l-ekosistema tal-baħar 

u l-komunitajiet tas-sajd; u jemmen li 

jeħtieġ li jiġi appoġġat l-iżvilupp tal-

kapaċitajiet proprji għall-kisba ta' din l-

informazzjoni min-naħa tal-Ginea Bissaw; 

jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li 

sakemm ikun jista’ jintwera 

xjentifikament li l-opportunitajiet ta' sajd 

mogħtija huma żejda għall-kapaċità tal-

flotta tal-Ginea Bissaw, dawn ma 

jintużawx, u l-entitajiet li jimmonitorjaw 

l-implimentazzjoni tal-Ftehim, b'mod 

partikolari l-Kumitat Xjentifiku Konġunt, 

joperaw fuq bażi aktar regolari u 

trasparenti; 

Or. en 

 

Emenda  17 

Linnéa Engström 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 6 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Jitlob lill-Kummissjoni tibgħat lill-

Parlament il-minuti u l-konklużjonijiet tal-

laqgħat tal-kumitat konġunt previst fl-

Artikolu 9 tal-ftehim, il-programm 

settorjali pluriennali msemmi fl-Artikolu 3 

tal-Protokoll il-ġdid, ir-riżultati tal-

evalwazzjonijiet annwali kif ukoll il-minuti 

u l-konklużjonijiet tal-laqgħat previsti fl-

Artikolu 4 tal-Protokoll il-ġdid; jitlob ukoll 

lill-Kummissjoni tiffaċilita l-

parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tal-

Parlament, bħala osservaturi, fil-laqgħat 

tal-kumitat konġunt; jitlob, finalment, lill-

Parlament u lill-Kunsill, fl-aħħar sena tal-

eżistenza tal-Protokoll il-ġdid u qabel ma 

jinfetħu n-negozjati għat-tiġdid tiegħu, 

rapport sħiħ dwar l-implimentazzjoni 

tiegħu, mingħajr restrizzjonijiet bla ħtieġa 

6. Jitlob lill-Kummissjoni tibgħat lill-

Parlament il-minuti u l-konklużjonijiet tal-

laqgħat tal-kumitat konġunt previst fl-

Artikolu 9 tal-ftehim, il-programm 

settorjali pluriennali msemmi fl-Artikolu 3 

tal-Protokoll il-ġdid, ir-riżultati tal-

evalwazzjonijiet annwali kif ukoll il-minuti 

u l-konklużjonijiet tal-laqgħat previsti fl-

Artikolu 4 tal-Protokoll il-ġdid; jitlob ukoll 

lill-Kummissjoni tiffaċilita l-

parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tal-

Parlament, bħala osservaturi, fil-laqgħat 

tal-kumitat konġunt u tippromwovi l-

parteċipazzjoni tal-komunitajiet tas-sajd 

tal-Ginea Bissaw; jitlob, finalment, lill-

Parlament u lill-Kunsill, fl-aħħar sena tal-

eżistenza tal-Protokoll il-ġdid u qabel ma 

jinfetħu n-negozjati għat-tiġdid tiegħu, 



 

PE560.797v01-00 12/12 AM\1066186MT.doc 

MT 

tal-aċċess għal dan id-dokument; rapport sħiħ dwar l-implimentazzjoni 

tiegħu, mingħajr restrizzjonijiet bla ħtieġa 

tal-aċċess għal dan id-dokument; 

Or. en 

 

 

 

 


