
AD\725154MT.doc PE404.685v02-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għas-Sajd

2008/2063(INI)

28.5.2008

OPINJONI
tal-Kumitat għas-Sajd

għall-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

dwar l-irwol u r-responsabilitajiet ġodda tal-Parlament fl-implimentazzjoni tat-
Trattat ta’ Liżbona
(2008/2063(INI))

Rapporteur għal opinjoni(*): Rosa Miguélez Ramos

(*)Proċedura b'kumitati assoċjati - Artikolu 47 tar-Regoli ta' Proċedura



PE404.685v02-00 2/6 AD\725154MT.doc

MT

PA_NonLeg



AD\725154MT.doc 3/6 PE404.685v02-00

MT

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li t-Trattat ta' Liżbona, fil-kuntest tal-Politika Komuni tas-Sajd (CFP), 
jirrappreżenta modifika maġġuri fis-sistema tat-teħid tad-deċiżjonijiet, peress li mid-dħul 
fis-seħħ tiegħu fl-1 ta' Jannar 2009, il-Parlament mhux se jibqa' jkun sempliċement 
organu konsultattiv, iżda se jsir, b'mod ġenerali, leġiżlatur li jaqsam is-setgħat ta' teħid ta' 
deċiżjoni b'mod indaqs mal-Kunsill;

2. Iqis li s-sitwazzjoni ġeopolitika, ekonomika u soċjali attwali, kif ukoll id-definizzjoni ta' 
pjan strateġiku u ta' azzjoni għall-ħarsien u l-iżvilupp sostenibbli ta' l-oċeani u ta' l-ibħra 
fl-Ewropa u fid-dinja (politika marittima Ewropea) jiġġustifikaw tisħiħ tas-setgħa ta' 
teħid ta' deċiżjonijiet tal-Parlament fil-kuntest tas-CFP;

3. Iqis li meta jiġi kkunsidrat dan ix-xenarju l-ġdid, m'għadux possibbli li wieħed jevita l-
bżonn għal rikonsiderazzjoni u għal adattament tal-kompetenzi tal-Kumitat għas-Sajd, kif 
huma definiti fl-Anness VI tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, responsabilitajiet li ġew 
stabbiliti meta nħoloq il-kumitat, fl-1994, u li baqgħu jgħoddu wara r-riforma l-kbira tal-
politika komuni tas-sajd li saret fl-2002, u minkejja żewġ tibdiliet ta' l-isem, bir-
ristrutturazzjonijiet interni tad-Direttorat Ġenerali tas-Sajd preċedenti tal-Kummissjoni, li 
seħħew wara dan biex ikun jista' jitqies il-kuntest internazzjonali l-ġdid li taħtu taqa' l-
ġestjoni tas-sajd;

4. Jibbaża din it-talba għal adattament tal-kompetenzi tal-Kumitat għas-Sajd fuq il-fatt li,
fost it-tibdil maġġuri li influwenza l-progress tas-CFP, minbarra r-riforma msemmija 
hawn fuq ta' l-2002, hemm il-modifiki suċċessivi tal-fondi allokati għas-sajd sakemm 
dawn ġew irtirati mill-kapitolu rigwardanti l-Fondi Strutturali Komunitarji, it-
trasformazzjoni tal-ftehimiet dwar is-sajd fi ftehimiet ta' sħubija fil-qasam tas-sajd, l-
irwol il-ġdid ta' l-organizzazzjonijiet reġjonali ta' ġestjoni tas-sajd u l-post dejjem jikber li 
tokkupa l-Unjoni Ewropea f'dawn l-organizzazzjonijiet, it-trasformazzjoni kbira tal-
kummerċ tal-prodotti tas-sajd, it-tekniki ġodda applikati għas-sajd u t-tibdil fid-direzzjoni 
tal-ġestjoni komuni tas-sajd, li issa għandha tistrieħ fuq approċċ ekosistematiku fil-
kuntest tal-politika marittima l-ġdida integrata, adottata għall-Unjoni;

5. Jenfasizza l-inkoerenza tal-fatt li kumitat parlamentari mgħammar bis-setgħat tal-
kodeċiżjoni għadu newtralizzat u jirrakkomanda għalhekk li jsir it-tibdil neċessarju 
sabiex tiġi evitata sitwazzjoni bħal din;

6. Jilqa' dan ix-xenarju ġdid li fih il-Parlament u l-Kunsill, skond il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, se jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet neċessarji għat-twettiq ta' l-objettivi tas-CFP 
(Artikolu 37(2) tat-Trattat);

7. Iqis li d-derogi applikabbli għal dan il-prinċipju ġenerali, ibbażat fuq l-ugwaljanza bejn 
iż-żewġ istituzzjonijiet, u li huma strettament limitati għas-sitwazzjonijiet previsti mit-
Trattat, għandhom jiġu adattati għall-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Komunitajiet Ewropej dwar id-derogi għar-regoli ġenerali;
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8. Jinnota li l-Artikolu 37(3) tat-Trattat jistabbilixxi mill-banda l-oħra li l-miżuri relatati ma' 
l-iffissar u t-tqassim tal-possibiltajiet tas-sajd (TAC u kwoti) bejn l-Istati Membri se 
jkunu jaqgħu b'mod esklussiv taħt l-ambitu tal-kompetenza tal-Kunsill, peress illi f'dan il-
qasam, il-parteċipazzjoni tal-Parlament mhux se tkun neċessarja, kuntrarjament għall-
prattika li sa issa kienet abitwali;

9. Iqis li l-parti ta' din l-esklussività ta' kompetenza għandha tiġi eżaminata skond il-
kontenut tal-proposti, waqt li jiġu allokati lill-qasam tal-politika tas-sajd il-proposti li l-
objettiv prinċipali tagħhom huwa l-preservazzjoni tar-riżorsi ta' l-ilma;

10. Iqis f'dan ir-rigward li kwalunkwe kwistjoni oħra dwar l-iffissar tal-possibiltajiet tas-sajd 
u t-tqassim tal-kwoti li tkun dehret b'mod formali fir-regolament annwali, bħall-
kwistjonijiet relatati mal-miżuri tekniċi jew ma' l-isforz tas-sajd, jew ma' l-integrazzjoni 
ta' ftehimiet adottati fi ħdan organizzazzjonijiet reġjonali ta' ġestjoni tas-sajd (RFMO), 
ibbażati fuq bażi ġuridika proprja, se tibqa' tkun soġġetta għall-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, jiġifieri għall-proċedura tal-kodeċiżjoni;

11. Jenfasizza li, fil-qasam tas-sajd, l-Unjoni taqsam il-kompetenzi tagħha ma' l-Istati 
Membri, ħlief f'dak li jikkonċerna l-miżuri ta' konservazzjoni tar-riżorsi tal-baħar, li huma 
ta' kompetenza esklussiva ta' l-Unjoni; jenfasizza għalhekk li t-Trattat il-ġdid jistabbilixxi 
proċedura ta' kontroll tal-prinċipju tas-sussidjarjetà mill-parlamenti nazzjonali u li, fil-każ 
tal-kompetenzi maqsuma fil-qasam tas-sajd, il-parlamenti nazzjonali għandhom skadenza 
ta' tmien ġimgħat sabiex jibagħtu l-opinjoni ġġustifikata tagħhom kontra l-proposta 
kkonċernata; jinnota li l-Kunsill u l-Parlament għandhom jistennew li tgħaddi din l-
iskadenza għaliex in-nuqqas ta' rispett tal-prinċipju tas-sussidjarjetà se jikkostitwixxi 
raġuni għal rikors quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja;

12. Jinnota li l-ħarsien ta' l-ambjent jaqa' b'mod ġenerali taħt il-kompetenzi maqsuma; jitlob 
għalhekk li t-termini ''riżorsi bijoloġiċi tal-baħar'' li jidhru fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar 
it-tħaddim ta' l-Unjoni, kif ukoll iċ-ċirkostanzi li taħthom il-konservazzjoni ta' dawn ir-
riżorsi taqa' taħt ''il-politika komuni tas-sajd'', ikunu ċċarati sabiex ikun possibbli li 
tinftiehem b'mod iktar preċiż il-firxa tal-kompetenza esklussiva;

13. Jieħu nota ta' l-elaborazzjoni ta' qafas ġdid għall-adozzjoni ta' ftehimiet internazzjonali 
fil-qasam tas-sajd, li l-innovazzjoni prinċipali tiegħu huwa l-proċess ta' konklużjoni ta' 
dawn il-ftehimiet, minħabba li t-Trattat jgħid b'mod ċar li qabel ma tiġi konkluża mill-
Kunsill, ftehima trid tikseb l-approvazzjoni tal-Parlament; jenfasizza li fil-prattika, dan 
id-dritt tal-veto jkabbar u jsaħħaħ, skond l-opinjoni tal-Parlament, id-dispożizzjonijiet 
applikabbli s'issa, li jikkonċernaw biss il-ftehimiet li jkollhom konsegwenzi importanti 
fuq il-baġit jew li jesiġu l-ħolqien ta' qafas istituzzjonali speċifiku, bħall-ftehimiet 
konklużi fi ħdan RFMO;

14. Huwa ta' l-opinjoni li, sabiex ikun kapaċi jissodisfa l-irwol tiegħu f'dak li jikkonċerna l-
approvazzjoni tal-ftehimiet ta' sħubija fil-qasam tas-sajd, il-Kumitat għas-Sajd tal-
Parlament għandu jirċievi informazzjoni preċiża mill-Kummissjoni, matul in-negozjati ta' 
dawn il-ftehimiet;

15. Bl-istess mod, iqis li huwa indispensabbli li, hekk kif talab il-Parlament bosta drabi, il-
Kumitat għas-Sajd jipparteċipa bħala osservatur fil-proċedura tal-kumitati konġunti 
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previsti fil-kuntest tal-ftehimiet tas-sajd u jitlob li din il-kundizzjoni titniżżel fil-ftehima 
interistituzzjonali;

16. Wara eżami tad-diversi elementi ġodda li se jkunu japplikaw għas-CFP skond it-Trattat 
il-ġdid, jinnota illi:

 bħalissa huwa diffiċli ħafna li jiġi definit b'mod ċar l-ambitu ta' l-Artikolu 37 (3) tat-
Trattat;

 it-Trattat il-ġdid għandu japplika għall-proposti leġiżlattivi kollha li jkunu għadhom 
ma ntemmux fil-moment meta huwa jidħol fis-seħħ;

 il-leġiżlatur (il-Kunsill u l-Parlament) għandu marġni wiesa' ta' interpretazzjoni peress 
li, fil-prinċipju, huwa għandu jistenna l-andament ta' l-avvenimenti filwaqt li jibqa' 
jqis il-possibiltà li tiġi stabbilita ftehima internazzjonali li tiddelimita b'mod iktar ċar l-
ambitu ta' l-Artikolu 37 (2) u (3) tat-Trattat.
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