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Οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της αλιείας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει περισσότερες από 20 διεθνείς αλιευτικές συμφωνίες,
οι οποίες αποσκοπούν στην προώθηση ενός νομικού, περιβαλλοντικού, οικονομικού και
κοινωνικού πλαισίου διακυβέρνησης για βιώσιμη αλιεία, στην εξασφάλιση της πρόσβασης
στις κύριες αλιευτικές ζώνες του πλανήτη ή στην προώθηση συστημάτων παρακολούθησης,
ελέγχου και εποπτείας για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
συνάπτει διμερείς συμφωνίες, όπως συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης αλιείας, ή πολυμερείς
συμφωνίες, όπως συμφωνίες με περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας και
διεθνείς συμβάσεις.

Νομική βάση

Άρθρα 38 έως 43 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η Συνθήκη
της Λισαβόνας προβλέπει ότι οι διεθνείς αλιευτικές συμφωνίες κυρώνονται από το Συμβούλιο
κατόπιν έγκρισης από το Κοινοβούλιο (άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ).

Στόχοι

— Διασφάλιση επαρκούς πρόσβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις κύριες αλιευτικές ζώνες
και τους πόρους του πλανήτη.

— Ενίσχυση της διμερούς και της περιφερειακής συνεργασίας.

— Εφοδιασμός των ευρωπαϊκών αγορών με αλιεύματα και παροχή θέσεων εργασίας.

— Συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας αλιείας.

— Καταπολέμηση των καταστρεπτικών αλιευτικών πρακτικών.

— Βελτίωση της επιστημονικής έρευνας και της συλλογής δεδομένων.

— Καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας (ΠΑΑ).

— Ενίσχυση του ελέγχου και των επιθεωρήσεων στο πλαίσιο των περιφερειακών
οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ).

Επιτεύγματα

Α. Ρόλος και σημασία
1. Λόγος ύπαρξης
Οι διμερείς και πολυμερείς αλιευτικές συμφωνίες κατέστησαν αναγκαίες μετά τη θέσπιση
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών (ΑΟΖ) 200 ναυτικών μιλίων στα μέσα της δεκαετίας του
'70. Τα Ηνωμένα Έθνη θέσπισαν στη συνέχεια τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας
(UNCLOS) το 1982, με στόχο να αποτελέσει ένα σύνταγμα για τους ωκεανούς, αναγνωρίζοντας
το δικαίωμα των παράκτιων κρατών να ελέγχουν τα αλιευτικά αποθέματα σε παρακείμενα
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ύδατα. Μολονότι οι ΑΟΖ καλύπτουν μόλις το 35% της συνολικής επιφάνειας των θαλασσών,
περιέχουν το 90% των παγκόσμιων ιχθυαποθεμάτων. Η UNCLOS δεν διέπει μόνο τις ΑΟΖ
αλλά και την ανοικτή θάλασσα. Ενθαρρύνει τα κράτη να συνεργάζονται για τη διατήρηση
και διαχείριση των έμβιων θαλάσσιων πόρων στην ανοικτή θάλασσα μέσω της σύστασης
ΠΟΔΑ. Το γεγονός αυτό υποχρέωσε τα κράτη με στόλους υπερπόντιας αλιείας να συνάψουν
διεθνείς συμφωνίες και/ή άλλους διακανονισμούς, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε
αλιευτικούς πόρους, είτε στις ΑΟΖ τρίτων χωρών είτε στην ανοικτή θάλασσα που καλύπτεται
από μια ΠΟΔΑ.
2. Χρηματοδοτικές επενδύσεις και οφέλη για τον ευρωπαϊκό στόλο
Ο προϋπολογισμός για τις διεθνείς αλιευτικές συμφωνίες αυξήθηκε από 5 εκατομμύρια
ευρώ το 1981 σε σχεδόν 300 εκατομμύρια ευρώ το 1997 (0,31% του συνολικού κοινοτικού
προϋπολογισμού και σχεδόν 30% των πόρων που διατίθενται στον τομέα της αλιείας). Στη
διάρκεια των τελευταίων ετών, το ποσό που διατέθηκε για τις αλιευτικές συμφωνίες ανήλθε
στα 150 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Ο προϋπολογισμός για το 2013 ανήλθε στα 144,23
εκατομμύρια ευρώ. Οι διεθνείς συμφωνίες εξασφαλίζουν άμεσα απασχόληση σε περίπου 30 000
άτομα και δημιουργούν σημαντική οικονομική δραστηριότητα σε τομείς και περιφέρειες που
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία. Επί του παρόντος, η σημαντικότερη συμφωνία από
την άποψη της χρηματοδοτικής αντιστάθμισης και των δικαιωμάτων πρόσβασης είναι εκείνη
που πρόκειται να συναφθεί με τη Μαυριτανία, ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ ανά έτος, η οποία
παρέχει πρόσβαση σε περίπου 175 σκάφη της ΕΕ.
3. Γεωγραφική επέκταση
Το 2011, ίσχυαν 24 αλιευτικές συμφωνίες με παράκτια κράτη της Αφρικής (14), του
Ειρηνικού (6) και με βόρειες χώρες (Νορβηγία, Ισλανδία, Φερόες Νήσοι και Γροιλανδία). Το
2015 ισχύουν 21 συμφωνίες. Όσον αφορά την αλιεία ανοικτής θάλασσας, ο ευρωπαϊκός στόλος
δραστηριοποιείται στον Ατλαντικό, τη Μεσόγειο, τον Ινδικό Ωκεανό, τον Ειρηνικό Ωκεανό και
την Ανταρκτική, μέσω διακανονισμών με τις ΠΟΔΑ που καλύπτουν τις εν λόγω περιοχές.
Β. Είδη αλιευτικών συμφωνιών
1. Διμερείς αλιευτικές συμφωνίες
α Συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ)
Οι ΣΑΣ αποτελούν καρπό της αναθεώρησης της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ)
του 2002 και της συνόδου κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι
συμφωνίες αυτές, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των συμπερασμάτων αριθ. 11485/1/2004
του Συμβουλίου σχετικά με ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για
συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης με τρίτες χώρες, παρέχουν έναν μηχανισμό που επιτρέπει
στην ΕΕ να προσφέρει οικονομική και τεχνική στήριξη, ιδίως σε αναπτυσσόμενες νότιες χώρες
εταίρους, με αντάλλαγμα τη χορήγηση αλιευτικών δικαιωμάτων. Οι συμφωνίες εξασφαλίζουν
αμοιβαίο όφελος. Κινητήρια ιδέα είναι η σύμπραξη με την τρίτη χώρα με σκοπό την
ανάπτυξη βιώσιμης και υπεύθυνης αλιείας και την ενίσχυση της αξίας των αλιευτικών
προϊόντων. Οι ΣΑΣ έχουν επίσης στόχο να ενισχύσουν τη συνοχή με άλλες πολιτικές, όπως η
αναπτυξιακή συνεργασία, το περιβάλλον, το εμπόριο και η υγεία. Όλες οι ΣΑΣ αποτελούνται
από μια αλιευτική συμφωνία και ένα πρωτόκολλο (το οποίο π.χ. καθορίζει τους όρους
της συμφωνίας). Βάσει αυτών των συμφωνιών, ο στόλος της ΕΕ εξασφαλίζει δικαιώματα
πρόσβασης στο αλιευτικό πλεόνασμα σε ΑΟΖ κυρίως χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής
και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), καθώς επίσης και της Γροιλανδίας. Η χρηματοδότηση στηρίζεται
σε ένα εφάπαξ ποσό που καταβάλλει η ΕΕ και στα τέλη που καταβάλλουν οι πλοιοκτήτες. Η
χρηματοδοτική συνεισφορά που παρέχει η ΕΕ δικαιολογείται από το αμοιβαίο συμφέρον των
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δύο μερών να επενδύσουν στη βιώσιμη αλιευτική πολιτική· δεν αποτελεί απλώς μια πληρωμή
για την εξασφάλιση δικαιωμάτων πρόσβασης. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν θεωρούνται επιδοτήσεις.
Οι προαναφερθείσες συνεισφορές καλύπτουν κυρίως δαπάνες οι οποίες συνδέονται με έξοδα
διαχείρισης, επιστημονική αξιολόγηση των ιχθυαποθεμάτων, διαχείριση της αλιείας, έλεγχο
και παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και δαπάνες που άπτονται της
παρακολούθησης και της αξιολόγησης της βιώσιμης πολιτικής που ακολουθείται στον τομέα
της αλιείας. Οι μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις τις οποίες παραχώρησε η ΕΕ στο πλαίσιο
της Συμφωνίας του Κοτονού στις χώρες ΑΚΕ (με την εξουσιοδότηση του ΠΟΕ) έληξαν
στα τέλη του 2007. Ένα νέο καθεστώς, οι λεγόμενες Συμφωνίες Οικονομικής Εταιρικής
Σχέσης (ΣΟΕΣ), οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στις εμπορικές πτυχές (π.χ. κανόνες
προέλευσης, πρόσβαση στην αγορά και υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά πρότυπα), τέθηκε
σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008. Οι ΣΑΣ είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αλιεία τόνου
(Ακτή Ελεφαντοστού, Γκαμπόν, Κιριμπάτι, Κομόρες, Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιος, Μοζαμβίκη,
Νήσοι Σολομώντος, Πράσινο Ακρωτήριο, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, και Σεϋχέλλες). Άλλες
ισχύουσες συμφωνίες μεικτής αλιείας έχουν συναφθεί με τη Γροιλανδία, το Μαρόκο και
τη Μαυριτανία. Η διάρκεια ισχύος των πρωτοκόλλων ποικίλλει από χώρα σε χώρα και
κυμαίνεται μεταξύ 2 και 6 ετών. Εξακολουθούν να ισχύουν συμφωνίες με άλλες χώρες παρά
το γεγονός ότι έχουν διακόψει την εφαρμογή των πρωτοκόλλων τους για διάφορους λόγους
ή δεν διαθέτουν πρωτόκολλα (Γκάμπια, Γουινέα Μπισάου, Ισημερινή Γουινέα, Μικρονησία
και Σενεγάλη). Το 2013, η αναθεωρημένη ΚΑλΠ εισήγαγε τις συμφωνίες σύμπραξης βιώσιμης
αλιείας (ΣΣΒΑ) με τρίτες χώρες. Οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν την πρόσβαση στους πόρους
σε περιβάλλον κανονιστικών ρυθμίσεων ανάλογων προς τα συμφέροντα του στόλου της
Ένωσης, ως αντάλλαγμα για χρηματοδοτική ενίσχυση και τεχνική υποστήριξη που πρέπει να
συμβάλλουν σε αποτελεσματική συλλογή δεδομένων, παρακολούθηση, έλεγχο και επιτήρηση.
Επί του παρόντος, ισχύουν 13 ΣΑΣ, με ισχύοντα πρωτόκολλα, μεταξύ της ΕΕ και χωρών
εταίρων στον ανατολικό Ατλαντικό (Ακτή Ελεφαντοστού, Γκαμπόν, Γουινέα Μπισάου,
Λιβερία, Μαρόκο, Μαυριτανία, Πράσινο Ακρωτήριο, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, και Σενεγάλη)
και στον νοτιοδυτικό Ινδικό Ωκεανό (Κομόρες, Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιος και Σεϋχέλλες).
Κυρίως ισχύουν δύο είδη ΣΑΣ: εννέα συμφωνίες αφορούν μόνο μεγάλα πελαγικά είδη και
τέσσερις θεωρούνται μικτές συμφωνίες (αφορούν τόσο μη πελαγικά όσο και πελαγικά είδη,
συμπεριλαμβανομένου του τόνου).
β Συμφωνίες αμοιβαιότητας
Οι συμφωνίες αυτές αφορούν την ανταλλαγή δυνατοτήτων αλιείας μεταξύ των στόλων
της ΕΕ και τρίτων χωρών, με αποτέλεσμα πολλά από τα κοινά αποθέματα να υπόκεινται
σε κοινή διαχείριση. Η βάση αναφοράς η οποία εγγυάται ισότιμη ανταλλαγή είναι το
«ισοδύναμο γάδου» (σύμφωνα με την οποία ένας τόνος γάδου ισοδυναμεί με x τόνους άλλου
είδους, που αποτελεί αντικείμενο της ανταλλαγής). Αυτές οι συμφωνίες αφορούν κυρίως τα
«βιομηχανικά» είδη (που χρησιμοποιούνται κυρίως για την παραγωγή ιχθυαλεύρων), τα οποία
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% των εκφορτώσεων· το κυριότερο είδος από άποψη
αξίας είναι ο βακαλάος. Η Δανία, με 82% των αλιευμάτων, είναι η μεγαλύτερη παραγωγός
χώρα. Η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία μοιράζονται το 15% του όγκου. Έχουν
συναφθεί συμφωνίες αυτής της μορφής με τη Νορβηγία (που αντιπροσωπεύει περισσότερο από
το 70% των ποσοστώσεων που χορηγούνται στην ΕΕ), τις Φερόες Νήσους και την Ισλανδία.
Αυτή τη στιγμή, ισχύει ΣΑΣ μεταξύ της ΕΕ και της Γροιλανδίας, η οποία στηρίζει περίπου
το 40% της αλιείας της ΕΕ στη Νορβηγία και στις Φερόες Νήσους μέσω ετήσιας ισόρροπης
ανταλλαγής ποσοστώσεων που προέρχονται από τη ΣΑΣ.
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2. Πολυμερείς συμφωνίες
α Συμφωνίες με ΠΟΔΑ
Στόχος αυτών των συμφωνιών είναι η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας προκειμένου
να εξασφαλιστεί η διατήρηση και η βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής
θάλασσας και των αλληλεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων. Μια άλλη, επίσης σημαντική, επιδίωξη
είναι η αποτροπή της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας. Η μορφή των
ΠΟΔΑ ποικίλλει· ορισμένες συστάθηκαν υπό την αιγίδα του Οργανισμού Επισιτισμού και
Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και άλλες είναι ανεξάρτητες· ορισμένες διαχειρίζονται
βιολογικούς πόρους σε μια συγκεκριμένη ζώνη, ενώ άλλες εστιάζουν στα αποθέματα ενός
είδους ή σε ομάδες ειδών. Ορισμένες αφορούν μόνο την ανοικτή θάλασσα ή ΑΟΖ ή και τα δύο.
Όταν η Επιτροπή προσέρχεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΠΟΔΑ, αναλαμβάνει διττή δράση:
συμμετοχή στην οργάνωση (είτε ως συμβαλλόμενο μέρος είτε ως παρατηρητής) και θέσπιση
κανονισμών οι οποίοι εντάσσουν στο ενωσιακό δίκαιο τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης
που έχουν εγκρίνει οι οργανώσεις. Γενικά, οι ΠΟΔΑ συγκροτούν επιτροπές επιφορτισμένες
με τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, τη δημοσίευση των πορισμάτων τους και τη
διατύπωση συστάσεων για μέτρα διαχείρισης των αποθεμάτων. Οι εν λόγω προτάσεις μπορεί
να παραμείνουν συστάσεις ή να καταστούν υποχρεωτικές εάν δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις
εντός καθορισμένης προθεσμίας. Γενικά, ενεργούν με τους ακόλουθους τρόπους:
— περιορίζουν τις ποσότητες των αλιευμάτων με συνολική ποσόστωση ή με εθνικές

ποσοστώσεις·

— καθορίζουν απαγορευμένες ζώνες ή περιόδους·

— απαγορεύουν ή ρυθμίζουν τη χρήση αλιευτικών εργαλείων.

Οι ΠΟΔΑ δραστηριοποιούνται επίσης ιδιαίτερα στη θέσπιση μέτρων για τον έλεγχο και
την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, όπως η έγκριση συστημάτων κοινής
επιθεώρησης στην Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC), την
Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) και την Επιτροπή για τη Διατήρηση
της Θαλάσσιας Χλωρίδας και Πανίδας της Ανταρκτικής (CCMALR), η οποία είναι οργανισμός
για τη διατήρηση των ειδών. Η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος στους ακόλουθους διεθνείς
οργανισμούς: NAFO, NEAFC, NASCO (Οργανισμός για τη Διατήρηση του Σολωμού του
Βόρειου Ατλαντικού), ICCAT (Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του
Ατλαντικού), CECAF (Επιτροπή Αλιείας του Κεντροανατολικού Ατλαντικού), WECAFC
(Επιτροπή Αλιείας Κεντροδυτικού Ατλαντικού), SEAFO (Οργάνωση Αλιείας Νοτιοανατολικού
Ατλαντικού), IOTC (Επιτροπή Διαχείρισης της Αλιείας Τόνου του Ινδικού Ωκεανού), IATTC
(Διαμερικανική επιτροπή για τον τροπικό τόνο) SIOFA (Αλιευτική συμφωνία του νοτίου
Ινδικού Ωκεανού), GFCM (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο), WCPFC (Επιτροπή για
τη Διατήρηση και Διαχείριση των Αποθεμάτων Άκρως Μεταναστευτικών Ιχθύων στον Δυτικό
και Κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό) και CCAMLR (Επιτροπή για τη Διατήρηση της Θαλάσσιας
Πανίδας και Χλωρίδας της Ανταρκτικής). Στις συμβάσεις που συνάπτουν μεμονωμένα κράτη
μέλη, η ΕΕ έχει απλώς καθεστώς παρατηρητή. Ο προϋπολογισμός του 2013 για τις ΠΟΔΑ
ανήλθε στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ.
Οι δύο περιφερειακές οργανώσεις για την αλιεία που συνδέονται με τον FAO — WECAFC και
CECAF — είναι απλώς συμβουλευτικές οργανώσεις και δεν έχουν αρμοδιότητα όσον αφορά
τη διαχείριση της αλιείας.
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β Διεθνείς συμβάσεις
Συμβάσεις και άλλες συμφωνίες χρησιμοποιούνται προκειμένου να δημιουργείται έννομη τάξη
στις θάλασσες και τους ωκεανούς και να προάγεται η χρήση τους για ειρηνικούς σκοπούς, η
δίκαιη και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων τους, η διατήρηση των έμβιων πόρων
τους, και η προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η ΕΕ και τα κράτη
μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη της UNCLOS και έχουν επίσης συνεργαστεί για την
ανάπτυξη άλλων μέσων, με στόχο την περαιτέρω εφαρμογή της βιώσιμης αλιείας σύμφωνα με
τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:
— η συμφωνία του FAO για την προαγωγή της συμμόρφωσης προς διεθνή μέτρα διατήρησης

και διαχείρισης από αλιευτικά σκάφη στην ανοικτή θάλασσα (1993)·

— ο κώδικας συμπεριφοράς του FAO για μια υπεύθυνη αλιεία (1995)·

— η συμφωνία του FAO της Νέας Υόρκης για τα αλληλεπικαλυπτόμενα και τα άκρως
μεταναστευτικά αποθέματα ιχθύων·

— η συμφωνία του FAO σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος λιμένα για την
πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (2009).

Το 2013 ο προϋπολογισμός για τα όργανα που συστάθηκαν στο πλαίσιο της UNCLOS ανήλθε
στα 200 000 ευρώ.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Για τη σύναψη διεθνών αλιευτικών συμφωνιών απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου.
Επιπλέον, το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και εμπεριστατωμένα για
οποιαδήποτε απόφαση η οποία αφορά την προσωρινή εφαρμογή ή την αναστολή συμφωνιών.
Το Κοινοβούλιο έχει τονίσει επανειλημμένως τη σημασία που έχουν οι διεθνείς αλιευτικές
συμφωνίες για τον εφοδιασμό της ΕΕ με αλιεύματα, για τις περιφέρειες της ΕΕ που εξαρτώνται
περισσότερο από την αλιεία και για την απασχόληση στον κλάδο. Εξάλλου, το Κοινοβούλιο
έχει εξετάσει το ζήτημα της συνεκτικότητας αυτών των συμφωνιών με τις λοιπές εξωτερικές
πολιτικές της ΕΕ (περιβάλλον και αναπτυξιακή συνεργασία). Το Κοινοβούλιο έχει επίσης
ταχθεί υπέρ της εξάλειψης του φαινομένου της σημαίας ευκαιρίας και έχει καταδικάσει την
αυξανόμενη τάση της σύναψης ιδιωτικών συμφωνιών που δεν υπάγονται στον έλεγχο των
αρχών της ΕΕ.
Στις 16 Μαρτίου 2017, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με μια ολοκληρωμένη
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική[1], στο οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη
ενός δικτύου περιοχών προστασίας της Αρκτικής και την προστασία της διεθνούς θαλάσσιας
περιοχής γύρω από τον Βόρειο Πόλο, πέρα από τις ΑΟΖ των παράκτιων κρατών.
Carmen-Paz Martí
09/2017

[1]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0093.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0093
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