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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għas-Sajd jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali, bħala l-kumitat 
responsabbli, biex jinkorpora dawn is-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 Ewropew 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. Jilqa' dan ix-xenarju ġdid li fih il-Parlament u l-Kunsill, skond il-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, se jistabbilixxu dispożizzjonijiet neċessarji għat-twettiq ta' l-objettivi tas-CFP 
(Artikolu 37(2));

3. 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;

4. Jinnota li l-Artikolu 37(3) 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 il-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; 

5. Iqis li l-parti ta' din l-esklussività ta' kompetenza għandha tiġi eżaminata skond il-kontenut 
tal-proposti, billi lill-qasam tal-politika tas-sajd jingħataw il-proposti li l-objettiv 
prinċipali tagħhom huwa l-preservazzjoni tar-risorsi ta' l-ilma;

6. 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-isforż tas-sajd, jew ma' l-integrazzjoni ta' ftehimiet 
adpttati fi ħdan organizzazzjonijiet reġjonali ta' ġestjoni tas-sajd (RFMO), ibbażati fuq 
bażi ġuridika proporja, se tibqa' tkun soġġetta għall-proċedura leġiżlattiva ordinarja, 
jiġifieri għall-proċedura tal-kodeċiżjoni; 

7. Jenfasizza li fil-qasam tas-sajd, l-Unjoni Ewropea taqsam il-kompetenzi tagħha ma' l-Istati 
Membri, ħlief f'dak li jikkonċerna l-miżuri ta' preservazzjoni tar-risorsi bijoloġiċi marini, 
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 jibgħatu 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-Qorto tal-Ġustizzja;    
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8. 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 jikseb l-approvazzjoni tal-Parlament; jenfasizza li fil-prattika, dan id-dritt tal-
veto ikabbar u jsaħħaħ, mill-punt 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;   

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

– bħalissa huwa diffiċli ħafna li jiġi definit b'mod ċar il-kamp ta' applikazzjoni ta' l-
Artikolu 37 (3);  

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

– il-leġiżlatur (Kunsill u Parlament) għandu marġni wiesgħa ta' interpretazzjoni peress li 
l-fil-prinċipju, huwa għandu jistenna l-andament ta' l-avvenimenti filwaqt li jibqa' jieħu 
kont tal-possibilità li tiġi stabbilita ftehima internazzjonali li tiddelimita b'mod iktar ċar il-
kamp ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 37 (2 u 3).
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