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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

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
(12928/2019 – C9-0175/2019 – 2019/0210(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (12928/2019),

– wara li kkunsidra l-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 (12927/2019),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-
Artikolu 43(2) u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C9-0175/2019),

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

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għas-Sajd (A9-0000/2020),

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

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlament tal-Istati Membri u tar-
Repubblika Iżlamika tal-Mauritania.
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NOTA SPJEGATTIVA

Sfond: 

Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd (FPA) mal-Mauritania jipprovdi lill-flotta tal-UE 
b'opportunitajiet tas-sajd sinifikanti mmirati għall-ispeċijiet demersali u pelaġiċi kif ukoll 
għat-tonn u għall-ispeċijiet migratorji ħafna. L-UE ħolqot netwerk ta' Ftehimiet bilaterali ta' 
Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli (SFPAs) fl-Oċean Atlantiku mal-Afrika tal-Punent, jiġifieri mal-
Marokk, is-Senegal, il-Gambja, il-Guinea-Bissau, il-Liberja, il-Kosta tal-Avorju. 

Fl-2018-2019, il-Kummissjoni wettqet evalwazzjoni ex-post tal-protokoll attwali għall-FPA mal-
Mauritania kif ukoll evalwazzjoni ex-ante tat-tiġdid possibbli tal-protokoll, li waslu għall-
konklużjoni li s-settur tas-sajd tal-UE kien interessat ħafna fis-sajd fil-Mauritania u li t-tiġdid tal-
Protokoll jgħin biex isaħħaħ il-monitoraġġ, il-kontroll u s-sorveljanza u jikkontribwixxi għal 
governanza mtejba tas-sajd fir-reġjun. Għall-UE, huwa importanti li żżomm strument li 
jippermetti kooperazzjoni settorjali mill-qrib ma' attur ewlieni fil-governanza tal-oċeani fil-livell 
sottoreġjonali, minħabba li għandu żona kbira tas-sajd taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu. 

Fit-8 ta' Lulju 2019, il-Kunsill adotta l-mandat li jawtorizza lill-Kummissjoni Ewropea tiftaħ 
negozjati biex jiġġeddu l-FPA bejn l-UE u r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania u l-Protokoll 
dwar l-implimentazzjoni tiegħu li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni 
finanzjarja, li skada fil-15 ta' Novembru 2019.

Il-mandat jistipula li jekk in-negozjati dwar Ftehim ġdid ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli 
(SFPA) u ta' Protokoll bejn l-Unjoni u l-Mauritania jieħdu iktar żmien milli previst, u sabiex 
jiġi evitat li l-attivitajiet tas-sajd jitwaqqfu għal perjodu twil, il-Kummissjoni jrid ikollha l-
possibilità taqbel mal-Mauritania dwar estensjoni b'sena tal-Protokoll attwali, filwaqt li tibqa' 
tipprova tilħaq ftehim dwar SFPA ġdid u dwar Protokoll ġdid skont l-objettivi identifikati fil-
mandat.

Minħabba n-natura kumplessa tan-negozjati, iż-żewġ partijiet fil-fatt qablu li jestendu l-
Protokoll attwali għal perjodu massimu ta' sena. Iffissaw l-estensjoni permezz ta' Ftehim fil-
forma ta' Skambju ta' Ittri li ġie inizjalat fi Brussell fl-4 ta' Settembru 2019. Din l-estensjoni 
evitat l-interruzzjoni tal-attivitajiet tas-sajd mill-bastimenti tal-UE wara li skada l-Protokoll 
f'Novembru 2019. Tapplika għal perjodu massimu ta' sena. Issa huwa meħtieġ li l-Parlament 
Ewropew jieħu d-deċiżjoni tiegħu fir-rigward tal-approvazzjoni tal-estensjoni.

Il-protokoll jipprevedi opportunitajiet tas-sajd fil-kategoriji li ġejjin:

* Bastimenti tas-sajd għal krustaċji ħlief l-awwista u l-granċ: 5 000 tunnellata u 
25 bastiment;

* Bastimenti tat-tkarkir (mingħajr friża) u bastimenti tas-sajd bil-konz tal-qiegħ għall-
merluzz iswed 6 000 tunnellata u 6 bastimenti;
- Bastimenti tat-tkarkir (mgħammra bi friża) tas-sajd għall-merluzz iswed (merluzz 

iswed: 3 500 tunnellata, klamar: 1 450 tunnellata, siċċ: 600 tunnellata);
* Bastimenti tas-sajd għal speċijiet demersali ħlief il-merluzz iswed u b'irkaptu li ma 

jinvolvix xbieki tat-tkarkir: 3 000 tunnellata u 6 bastimenti;
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* Bastimenti tas-sajd għat-tonn bit-tartarun: 12 500 tunnellata (tunnellaġġ ta' referenza) 
u 25 bastiment;
* Bastimenti tas-sajd għat-tonn bil-bastun u x-xlief u bastimenti tas-sajd bil-konz: 

7 500 tunnellata (tunnellaġġ ta' referenza) u 15-il bastiment;
* Bastimenti tat-tkarkir mgħammra bi friża tas-sajd tal-ħut pelaġiku: 225 000 tunnellata 

(li jistgħu jinqabżu b'ammont massimu ta' 10 %) u 19-il bastiment;
* Bastimenti tas-sajd tal-ħut pelaġiku mingħajr friża: 15 000 tunnellata (li jitnaqqsu 
mill-ammont tal-kategorija nru 6 jekk jintużaw) u 2  bastimenti.

Kontribuzzjoni finanzjarja

Il-kontribuzzjoni finanzjarja annwali hija ta' EUR 61 625 000 għal perjodu massimu ta' sena 
għall-finijiet tal-estensjoni, abbażi ta':

(a) Ammont annwali għall-aċċess tal-kategoriji previsti fil-Protokoll għar-riżorsi tas-sajd ta' 
EUR 57 500 000.
(b) Appoġġ għall-iżvilupp tal-politika settorjali tas-sajd tal-Mauritania għal ammont annwali 
ta' EUR 4 125 000 biex jintlaħqu l-objettivi tal-politika nazzjonali tagħha għall-ġestjoni 
sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd kontinentali u tal-baħar.

Il-Pożizzjoni tar-Rapporteur

Il-Ftehim tas-sajd mal-Mauritania huwa l-aktar ftehim importanti tas-sajd ma' pajjiż terz li għandha 
bħalissa l-UE. Għaddew iżjed minn tletin sena mill-firma tal-ewwel ftehim u bħalissa, sa 
58 bastiment huma awtorizzati li jistadu, ġejjin minn Spanja, l-Italja, il-Portugall, in-Netherlands, 
il-Litwanja, il-Latvja, il-Polonja, il-Ġermanja, ir-Renju Unit, l-Irlanda u Franza.

Ir-rapporteur tagħraf li l-estensjoni tal-Protokoll attwali tkun ideali, peress li l-kumplessità tan-
negozjati mal-Mauritania kienet, u possibbilment ser tibqa', ostaklu għat-tiġdid ta' dan il-ftehim. 
Madankollu, filwaqt li tirrikonoxxi li din hija miżura għaqlija, twissi liż-żewġ partijiet li din l-
estensjoni m'għandhiex isservi bħala mezz biex jestendu n-negozjati bla bżonn. 

Tfaħħar il-progress fit-trasparenza tal-Protokoll attwali, fejn il-Mauritania hija rikjesta tippubblika 
kwalunkwe ftehim li jippermetti l-aċċess ta' bastimenti barranin għall-ilmijiet territorjali tagħha. 
Ir-rapporteur temmen li dan il-mudell għandu jiġi segwit fil-ftehimiet kollha konklużi mill-Unjoni 
Ewropea ma' pajjiżi terzi u tħeġġeġ lill-Kummissjoni Ewropea biex tkompli bil-progress fit-
trasparenza fin-negozjati kollha bilaterali tal-UE dwar is-sajd.

F'dan ir-rigward, tistieden lill-Kummissjoni tgħin lill-Mauritania ttejjeb il-governanza u l-kontroll 
tal-użu ta' ftehimiet privati li għandha, b'mod partikolari dawk li jistgħu jikkostitwixxu abbuż 
f'dak li jirrigwarda l-isfruttament żejjed potenzjali tar-riżorsi, li jiksru d-drittijiet tal-ħaddiema tal-
Mauritania jew jippermettu sajd illegali, mhux regolat u mhux iddikjarat, kif ġie rrappurtat mill-
NGOs li joperaw f'dawn iż-żoni tas-sajd. Huwa meħtieġ li dan il-pajjiż ikun jista' jinnegozja mill-
ġdid dawn il-ftehimiet u jkun jista' jiżgura li l-istess kundizzjonijiet jiġu applikati għall-bastimenti 
Komunitarji u li r-riżorsi jiġu sfruttati b'mod sostenibbli. Il-flotta ta' skala żgħira tal-Mauritania 
għandha tkompli tgawdi minn aċċess preferenzjali għar-riżorsi tagħha u tkun kapaċi tiggarantixxi 
s-sigurtà tal-ikel taż-żona. L-appoġġ settorjali tal-Protokoll attwali żdied meta mqabbel ma' dak 
preċedenti biex tittejjeb l-għajnuna Ewropea għall-implimentazzjoni tal-istrateġija settorjali l-
ġdida għall-iżvilupp sostenibbli tal-attivitajiet tas-sajd f'dak il-pajjiż. 
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Ir-rapporteur tħeġġeġ lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-appoġġ għas-sajd lokali tal-Mauritania biex turi 
d-determinazzjoni tal-Unjoni Ewropea fl-impenn tagħha lejn l-iżvilupp tal-flotot tal-pajjiżi ma' 
liema għandha ftehimiet u x-xewqa tagħha li tesporta l-mudell ta' sostenibilità ambjentali, 
ekonomika u soċjali li tirrakkomanda fil-politika tas-sajd tagħha.

Barra minn hekk, tirrikonoxxi l-isforzi li saru mill-Mauritania biex ittejjeb it-trasport bl-
istabbiliment ta' proċedura ta' ħatt alternattiva fil-każ li jerġgħu jseħħu l-interruzzjonijiet fit-
trasport bit-triq kif ġara fix-xhur preċedenti. Is-sidien ta' vapuri tal-Komunità sofrew telf kbir 
mill-imblukkar tat-trasport bit-triq minħabba kunflitt fil-fruntiera bejn il-Mauritania u l-Marokk. 
Tħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi fil-Protokoll il-ġdid li bħalissa qed jiġi nnegozjat, il-possibilità 
tal-ħatt fil-portijiet barra mill-Mauritania, sabiex dawn l-inċidenti koroh jitwaqqfu.

Ir-rapporteur tistieden lill-Kummissjoni tiżgura li jitkompla t-titjib fil-Protokoll attwali, bħat-
tneħħija tar-restrizzjonijiet imposti fuq il-flotta Komunitarja u rriżultaw fi sfruttament dgħajjef tal-
possibilitajiet ta' qbid, li kienu mxekkla wkoll bl-eliminazzjoni tas-sajd tradizzjonali għaċ-
ċefalopodi mill-flotta Ewropea. Għandha ssir referenza speċjali għat-twaqqif u l-adattament taż-
żoni tas-sajd għall-flotta tas-sajd għall-frott tal-baħar bil-qoxra u għall-ispeċijiet pelaġiċi żgħar, li 
huma essenzjali għat-titjib tal-koabitazzjoni mal-flotot tal-Mauritania, u jeħtieġ li naċċertaw jekk 
l-opportunitajiet tas-sajd għall-merluzz iswed u l-flotot tal-konzijiet tal-qiegħ jistgħux jittejbu 
b'mod kompatibbli mal-aqwa parir xjentifiku disponibbli. 

Ta' importanza partikolari hija t-tkomplija tal-bidla li saret fil-kalkolu tal-persunal tal-Mauritania 
li bilfors irid jittella' abbord il-bastimenti Ewropej. Titlob lill-Kummissjoni żżomm il-perċentwal 
ta' 60 %, u li tkompli tikkalkula billi teskludi l-karigi relatati mas-sewqan tal-makkinarju, aspett li 
jsolvi l-problemi relatati mal-livell ta' kwalifiki tal-baħħara mill-Mauritania. 
 
Il-Protokoll attwali jinkludi wkoll titjib għall-flotta tas-sajd għall-ispeċijiet migratorji ħafna, li 
jippermetti s-sajd b'kundizzjonijiet simili għal dawk applikati minn pajjiżi terzi oħra, peress li l-
miżuri ta' sorveljanza u aċċess ġew armonizzati ma' dawk stabbiliti għall-ftehimiet l-oħra dwar il-
bastimenti tas-sajd għat-tonn. Ir-rapporteur tħeġġeġ lill-Kummissjoni iżżomm dan it-titjib fil-
Protokoll il-ġdid.
 
Ir-rapporteur tixtieq tenfasizza wkoll l-importanza tar-regola li tirrikjedi li l-bastimenti Ewropej 
jagħtu 2 % tal-qabdiet ta' speċijiet pelaġiċi għall-benefiċċju ta' persuni fil-bżonn. Dawn id-
donazzjonijiet għandhom jibqgħu fil-Protokoll futur mal-Mauritania.

Ir-rapporteur tinsisti li jittejbu d-dispożizzjonijiet tal-Protokoll attwali, b'mod partikolari fl-
Artikolu 1 tiegħu, sabiex titjieb il-fiduċja reċiproka u n-nondiskriminazzjoni tal-flotta Ewropea 
kontra flotot oħra barranin, aspett li għandu jiżgura l-applikazzjoni tal-istess kundizzjonijiet ta' 
ħżin imposti fuq il-bastimenti Komunitarji. Għall-finijiet ta' iktar trasparenza, il-Mauritania 
għandha tkompli tintrabat li tippubblika l-ftehimiet privati u pubbliċi kollha ma' pajjiżi terzi, barra 
li tagħti aċċess preferenzjali lill-flotta Ewropea għas-sajd eċċessiv.

F'dak li għandu x'jaqsam maż-żoni tas-sajd, ir-rapporteur tħeġġeġ lill-Kummissjoni 
tiġġestixxi fuq livell reġjonali l-ispeċijiet pelaġiċi żgħar, kif jirrakkomanda l-grupp ta' ħidma 
tal-FAO tal-ispeċijiet pelaġiċi żgħar tal-Punent tal-Afrika, minħabba li l-Mauritania taqsam 
dawn l-istokkijiet mal-Marokk, mal-Gambja u mas-Senegal. Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti 
programmi ta' riċerka konġunti u, għall-fini tal-Protokoll il-ġdid u l-implimentazzjoni tiegħu, il-
Kummissjoni għandha tlaqqa' l-kumitati xjentifiċi fl-istess ħin jew bi ftit jiem bejniethom.

Fid-dawl tal-Protokoll il-ġdid, ir-rapporteur tħeġġeġ lill-Kummissjoni żżomm il-bilanċ fil-

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/CECAF/CECAF-SSC8/2e.pdf
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kontribuzzjoni finanzjarja fir-rigward tal-opportunitajiet tas-sajd miftiehma. Huwa importanti li 
jinżamm il-proporzjon bejn l-ispejjeż u l-benefiċċji tal-ftehim mal-Mauritania, kif ukoll il-bidliet 
li saru fil-miżuri tekniċi.


