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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.)
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll dwar l-
implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni 
Ewropea u r-Repubblika tas-Senegal
(13484/2019 – C9-0178/2019 – 2019/0226(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (13484/2019),

– wara li kkunsidra l-Protokoll dwar l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-
Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Senegal (13483/2019),

– wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 43, 
l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v), u l-paragrafu (7) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C9-0178/2019),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva tiegħu dwar l-abbozz ta' deċiżjoni,

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

– wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Iżvilupp u tal-Kumitat għall-Baġits,

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

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

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill 
u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tar-
Repubblika tas-Senegal.
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NOTA SPJEGATTIVA

L-Unjoni Ewropea (UE) iffirmat għadd ta' Ftehimiet ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd u 
Protokolli ma' pajjiżi terzi. Permezz ta' dawn il-Ftehimiet, l-UE tagħti appoġġ finanzjarju u 
tekniku bi skambju għad-drittijiet tas-sajd għal eċċess ta' stokkijiet fiż-Żona Ekonomika 
Esklużiva (ŻEE) tal-pajjiż, f'ambjent regolat ġuridikament. Dawn il-ftehimiet jiffukaw ukoll 
fuq il-konservazzjoni tar-riżorsi u s-sostenibbiltà ambjentali, filwaqt li jiżguraw li l-bastimenti 
kollha tal-UE jkunu soġġetti għall-istess regoli ta' kontroll u trasparenza, u jappoġġaw il-
politika tas-sajd
sostenibbli tal-pajjiż sieħeb. B'mod parallel, fil-protokolli kollha tal-ftehimiet tas-sajd
iddaħħlet klawżola dwar ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem.

Il-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-
Senegal1 (minn hawn 'il quddiem "il-Ftehim") daħal fis-seħħ fl-20 ta' Novembru 20142 u 
jiġġedded b’mod taċitu minn dik id-data. Il-Protokoll fis-seħħ attwalment skada fid-19 ta' 
Novembru 2019. 

Abbażi tad-direttivi tan-negozjati rilevanti3, il-Kummissjoni nnegozjat mal-Gvern tar-
Repubblika tas-Senegal (minn hawn 'il quddiem "is-Senegal") bil-ħsieb li tikkonkludi 
Protokoll ġdid tal-Ftehim. Fi tmiem in-negozjati, fid-19 ta' Lulju 2019 ġie inizjalat Protokoll 
ġdid. Il-Protokoll ikopri perjodu ta' ħames snin mid-data tal-applikazzjoni provviżorja tiegħu, 
jiġifieri mid-data tal-iffirmar tiegħu, kif imsemmi fl-Artikolu 16 tiegħu.

Skont il-prijoritajiet tar-riforma tal-politika tas-sajd4, il-Protokoll il-ġdid joffri opportunitajiet 
tas-sajd għall-bastimenti tal-Unjoni Ewropea fl-ilmijiet tas-Senegal, skont l-aqwa parir 
xjentifiku disponibbli u filwaqt li jħares ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni 
Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku (l-ICCAT). Dan il-Protokoll ġdid 
iqis ir-riżultati ta' valutazzjoni tal-Protokoll preċedenti (2014-2019) u dawk ta' valutazzjoni 
prospettiva dwar jekk għandux jiġi konkluż Protokoll ġdid. Iż-żewġ valutazzjonijiet saru minn 
esperti esterni. Il-Protokoll se jippermetti wkoll lill-Unjoni Ewropea u lis-Senegal jaħdmu 
aktar mill-qrib bejniethom biex jippromwovu l-użu responsabbli tar-riżorsi tas-sajd fl-ilmijiet 
tas-Senegal u se jappoġġa l-isforzi tas-Senegal biex jiżviluppa l-ekonomija l-blu tiegħu, fl-
interess taż-żewġ partijiet.

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

– 28 bastiment tas-sajd għat-tonn bit-tartarun mgħammra bi friża;
– 10 bastimenti tas-sajd bil-qasab u x-xlief; 
– 5 bastimenti tas-sajd bil-konz; 
– 2 bastimenti tat-tkarkir.

Il-kontribuzzjoni finanzjarja annwali tal-Unjoni Ewropea hija ta' EUR 1 700 000, abbażi ta':

1 ĠU L 304 de 23.10.2014, p. 3.
2 https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/treaties-

agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=mt
3 Adottati waqt il-Kunsill Agrikoltura u Sajd tal-15 ta' Lulju 2019.
4 ĠU L 354, 28.12.2013, p. 22.

https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=mt
https://www.consilium.europa.eu/es/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2014055&DocLanguage=mt
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a) EUR 800 000 għall-aċċess, b'mod partikolari għal tunnellaġġ ta' referenza ta' 10 000 
tunnellata tonn fis-sena, u volum awtorizzat ta' qabdiet ta' merluzz iswed ta' 1 750 
tunnellata fis-sena, volum li naqas meta jitqabbel ma' dak tal-Protokoll attwali (2 000 
tunnellata); 

b) appoġġ għall-iżvilupp tal-politika settorjali tas-sajd tas-Senegal ta' EUR 900 000 fis-
sena għall-perjodu kollu tal-Protokoll. Dan l-appoġġ jilħaq l-objettivi tal-politika 
nazzjonali b'rabta mal-ġestjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd kontinentali u tal-baħar 
tas-Senegal għall-perjodu kollu tal-Protokoll.

L-ammont annwali għall-approprjazzjonijiet ta' impenn u għall-approprjazzjonijiet ta' 
pagament huwa stabbilit fil-proċedura baġitarja annwali, fosthom għal-linja ta' riżerva għall-
protokolli li jkun għadhom ma daħlux fis-seħħ fil-bidu tas-sena5.

Is-settur tas-sajd jipprovdi lill-ekonomija tas-Senegal b'kontribuzzjoni stmata ta' madwar 2 % 
tal-PDG, u l-esportazzjonijiet ta' prodotti tas-sajd jammontaw għal 16 % tal-esportazzjonijiet 
tal-pajjiż. Is-settur tas-sajd huwa meqjus bħala inċentiv għat-tkabbir li jista' jikkontribwixxi 
għall-objettivi tal-pjan tal-iżvilupp nazzjonali Plan Sénégal Émergent li huwa qafas ta' 
referenza tal-politika nazzjonali fuq terminu ta' żmien medju u fit-tul. U flimkien mal-isforzi 
kbar li qed jagħmel il-pajjiż biex jissodisfa l-kriterji ta' sostenibbiltà ambjentali.

L-Unjoni Ewropea u s-Senegal jikkooperaw ma' xulxin fil-qafas ġenerali tal-Ftehim ta' 
Cotonou. L-interventi ta' appoġġ ekonomiku fis-settur tas-sajd isiru permezz tal-Programm ta' 
Inizjattiva Reġjonali, b'mod aktar speċifiku l-programm PESCAO, li għandu l-għan li jtejjeb 
il-governanza tas-settur tas-sajd u l-ġlieda kontra s-sajd illegali (IUU), u għandu baġit ta' 
EUR 15-il miljun għall-perjodu 2018-2024.

Il-qabdiet tal-merluzz iswed fiż-żona tas-sajd tas-Senegal u fiż-żoni tas-sajd tal-pajjiżi ġirien 
komplew iżidu l-pressjoni tas-sajd fuq dawn l-istokkijiet. Skont l-Opinjoni Xjentifika tal-
Kumitat tas-Sajd għall-Atlantiku Ċentrali, is-sajd għall-merluzz l-iswed isir fil-limiti tas-
sostenibbiltà, u l-valutazzjoni tirrakkomanda li l-qabdiet addizzjonali tal-merluzz l-iswed 
jonqsu bil-għan li titnaqqas il-mortalità mis-sajd. Dan ġie miftiehem fin-negozjati ta' dan il-
Protokoll.

Il-bastimenti tas-sajd tal-UE huma limitati għal żoni tas-sajd fl-ibħra miftuħa, u dan 
jimminimizza l-interazzjoni mas-settur tas-sajd artiġjanali tas-Senegal u ma jipperikolahx. L-
interazzjoni bejn il-flotot tal-Unjoni u dawk Senegaliżi jseħħu prinċipalment fis-sajd bit-
tkarkir fil-baħar fond fejn hemm 3 jew 4 bastimenti Senegaliżi attivi b'limitu tal-qabdiet li 
huwa d-doppju ta' dak ta' 2000 tunnellata disponibbli għall-bastimenti tas-sajd bit-tkarkir tal-
Unjoni.
Il-valutazzjoni prospettiva tal-aħħar protokoll (2014-2019) tgħid li b'mod ġenerali l-Protokoll 
kien effikaċi fl-għan tiegħu li jikkontribwixxi għall-isfruttament sostenibbli tar-riżorsi fiż-
żona tas-sajd tas-Senegal u jirrakkomanda li għandu jiġi konkluż Protokoll ġdid.

5 Skont il-Ftehim Interistituzzjonali dwar il-kooperazzjoni f'materji tal-baġit (2013/C 373/01) (2013/C 
373/01).


