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Den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6  

Europaparlamentets resolution av den 4 oktober 2017 om utkastet till kommissionens 

genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som 

innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-

44406-6 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 

om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D051971 – 2017/2878(RSP)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för 

utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts 

av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6, i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade 

livsmedel och foder (D051971), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 

22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder1, särskilt artiklarna 

7.3, 9.2, 19.3 och 21.2, 

– med beaktande av omröstningen den 17 juli 2017 i den ständiga kommitté för 

livsmedelskedjan och djurhälsa som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003, 

där inget yttrande avgavs,  

– med beaktande av artiklarna 11 och 13 i Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och 

principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter2,  

– med beaktande av det yttrande som antogs av Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet (Efsa) den 17 februari 2017, och som offentliggjordes den 21 mars 

20173, 

– med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring 

av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för 

medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina 

                                                 
1  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1. 
2  EUT L 55, 28.2.2011, s. 13. 
3  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4738 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4738


 

 

genomförandebefogenheter (COM(2017)0085, 2017/0035(COD)), 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner där parlamentet framfört invändningar mot 

godkännande av genetiskt modifierade organismer1, 

                                                 
1  Resolution av den 16 januari 2014 om förslaget till rådets beslut om utsläppande på 

marknaden för odlingsändamål, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/18/EG, av en majsprodukt (Zea mays L. linje 1507) som modifierats genetiskt för 

resistens mot vissa fjärilsarter som är skadegörare (EUT C 482, 23.12.2016, s. 110). 

– Resolution av den 16 december 2015 om kommissionens genomförandebeslut (EU) 

2015/2279 av den 4 december 2015 om godkännande för utsläppande på marknaden av 

produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade 

majsen NK603 × T25 (Antagna texter, P8_TA(2015)0456). 

– Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens 

genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som 

innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 

87705 x MON 89788 (Antagna texter, P8_TA(2016)0040). 

– Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens 

genomförandebeslut om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som 

innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan MON 

87708 x MON 89788 (Antagna texter, P8_TA(2016)0039). 

– Resolution av den 3 februari 2016 om utkastet till kommissionens 

genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som 

innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 

(MST-FGØ72-2) (Antagna texter, P8_TA(2016)0038). 

– Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut 

om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av 

eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × MIR162 × MIR604 × 

GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två eller tre av dessa 

transformationshändelser (Antagna texter, P8_TA(2016)0271). 

– Resolution av den 8 juni 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut 

om utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad nejlika (Dianthus 

caryophyllus L., linje SHD-27531-4) (Antagna texter, P8_TA(2016)0272). 

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut 

om förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av 

genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (Antagna texter, P8_TA(2016)0388). 

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut 

om godkännande för utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter 

MON 810 (Antagna texter, P8_TA(2016)0389). 

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut 

om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av 

majs Bt11 (Antagna texter, P8_TA(2016)0386). 

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut 

om utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av 

majs 1507 (Antagna texter, P8_TA(2016)0387). 

– Resolution av den 6 oktober 2016 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut 

om godkännande av utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av 

eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 

88913 (Antagna texter, P8_TA(2016)0390). 

– Resolution av den 5 april 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut 



 

 

– med beaktande av förslaget till resolution från utskottet för miljö, folkhälsa och 

livsmedelssäkerhet, 

– med beaktande av artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. Den 16 februari 2012 lämnade Dow AgroSciences LLC och MS Technologies LLC in 

en ansökan om utsläppande på marknaden av livsmedel, livsmedelsingredienser och 

foder som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade 

sojabönan DAS-44406-6 till den nationella behöriga myndigheten i Nederländerna, 

i enlighet med artiklarna 5 och 17 i förordning (EG) nr 1829/2003. Ansökan gällde även 

utsläppande på marknaden av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6 i 

produkter som består av eller innehåller denna sojaböna för annan användning än som 

livsmedel och foder, på samma sätt som för andra sojabönor, med undantag för odling. 

B. Den 17 februari 2017 antog Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) 

ett positivt yttrande i enlighet med artiklarna 6 och 18 i förordning (EG) nr 1829/2003, 

som offentliggjordes den 21 mars 20171. 

C. I förordning (EG) nr 1829/2003 fastställs att genetiskt modifierade livsmedel eller foder 

inte får ha negativa effekter på människors eller djurs hälsa eller för miljön, och att 

kommissionen ska ta hänsyn till alla relevanta bestämmelser i unionslagstiftningen och 

andra berättigade faktorer som har betydelse för den aktuella frågan vid utarbetandet av 

beslutet.  

D. Många kritiska kommentarer har inkommit från medlemsstaterna under den tre månader 

                                                 

om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av 

eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen Bt11 × 59122 × MIR604 × 

1507 × GA21, och genetiskt modifierad majs som kombinerar två, tre eller fyra av 

transformationshändelserna Bt11, 59122, MIR604, 1507 och GA21, i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade 

livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0123). 

– Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut 

om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av 

eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278–9, i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade 

livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0215). 

– Resolution av den 17 maj 2017 om utkastet till kommissionens genomförandebeslut 

om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av 

eller har framställts av genetiskt modifierad bomull GHB119 (BCS-GHØØ5-8) i 

enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (Antagna 

texter, P8_TA(2017)0214). 

– Resolution av den 13 september 2017 om utkastet till kommissionens 

genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som 

innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-

68416-4, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 

om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Antagna texter, P8_TA(2017)0341). 
1  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4738 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4738


 

 

långa samrådsperioden1. Enligt de mest kritiska bedömningarna ger till exempel den 

nuvarande tillämpningen och de uppgifter som lagts fram om en riskbedömning inte 

tillräcklig information för att helt och hållet utesluta negativa effekter på djurs och 

människors hälsa2, informationen om fenotypisk utvärdering, sammansättning och 

toxikologi är otillräcklig3 och den behöriga myndigheten anser att det krävs ytterligare 

analys för att bedöma koncentrationen av glyfosat, 2,4-D, glufosinat och dess 

nedbrytningsprodukter i utsäde och foder avsett för livsmedel och djurfoder för att 

utesluta potentiella negativa effekter på människors och djurs hälsa4.  

E. En oberoende studie visar att Efsas riskbedömning inte kan godtas i sin nuvarande form, 

eftersom den inte fastställer kunskapsluckor och osäkerheter och underlåter att bedöma 

toxicitet, effekt på immunsystemet och det reproduktiva systemet. Enligt samma studie 

bör övervakningsplanen förkastas eftersom den inte kommer att göra grundläggande 

uppgifter tillgängliga5.  

F. Sojabönan DAS-44406-6 uttrycker 5-enolpyruvyl-shikimat-3-fosfatsyntas (2mEPSPS), 

som ger tolerans mot glyfosatbaserade herbicider, proteinet aryloxialkanoat 

dioxygenase (AAD-12), som ger tolerans mot 2,4-diklorfenoxiättiksyra (2,4-D) och 

andra relaterade fenoxiherbicider, samt fosfinotricinacetyltransferas (PAT), som ger 

tolerans mot glufosinatammoniumbaserade herbicider.  

G. Det nuvarande tillståndet för glyfosat löper ut senast den 31 december 2017. 

Frågetecknen kvarstår kring huruvida glyfosat är cancerframkallande. Efsa fastställde i 

november 2015 att glyfosat sannolikt inte är cancerframkallande och 

Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) fastställde i mars 2017 att det inte var 

motiverat med någon klassificering. WHO:s internationella center för cancerforskning 

klassificerade däremot 2015 glyfosat som troligtvis cancerframkallande för människor. 

H. Inom oberoende forskning finns det en oro kring riskerna med det verksamma ämnet 

2,4-D vad gäller embryoutveckling, medfödda missbildningar och hormonstörningar6. 

Trots att godkännandet för det verksamma ämnet 2,4-D förnyades 2015, saknas det 

fortfarande uppgifter från den sökande om eventuella hormonstörande egenskaper7.  

I. Glufosinat klassificeras som toxiskt för reproduktion och omfattas därför av 

uteslutningskriterierna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 

av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden8. 

                                                 
1  Bilaga G – medlemsstaternas kommentarer och GMO-panelens svar. 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2012-00368  

2  Bilaga G – medlemsstaternas kommentarer och GMO-panelens svar, s. 1. 
3  Bilaga G – medlemsstaternas kommentarer och GMO-panelens svar, s. 52. 
4  Bilaga G – medlemsstaternas kommentarer och GMO-panelens svar, s. 87. 
5  http://www.testbiotech.org/node/1946 
6  http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-

2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf 
7  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/2033 av den 13 november 2015 

om godkännande av det verksamma ämnet 2,4-D i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på 
marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning 
(EU) nr 540/2011 (EUT L 298, 14.11.2015, s. 8). 

8  EUT L 309, 24.11.2009, s. 1. 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368
http://www.testbiotech.org/node/1946
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf


 

 

Godkännandet för glufosinat löper ut den 31 juli 20181. 

J. Ett antal experter har uttryckt oro över en nedbrytningsprodukt av 2,4-D: 

2,4-diklorfenol, som kan förekomma i den importerade sojabönan DAS-44406-6. 

2,4-diklorfenol är ett känt hormonstörande ämne med reproduktionstoxicitet.  

K. Toxiciteten hos 2,4-diklorfenol, en direkt metabolit av 2,4-D, kan vara större än hos 

själva herbiciden. 2,4-Dichlorophenol klassificeras av IARC som ett 

cancerframkallande ämne av typen 2B och ingår i den förteckningen över kemikalier 

som tagits fram för översyn inom EU-strategin för hormonstörande ämnen2.  

L. På grund av att det är mycket lösligt i fetter och oljor förväntas 2,4-diklorfenol 

ackumuleras i sojaolja i samband med bearbetningen av sojabönor. Den sojaprodukt 

som används mest av människor är sojaolja, och den ingår i många produkter, bland 

annat vissa bröstmjölksersättningar3. 

M. Mängden 2,4-diklorfenol i en produkt kan vara större än mängden rester av 2,4-D. Det 

finns inga gränsvärden för rester av 2,4-diklorfenol i unionen. 

N. Rester från besprutning med kompletterande herbicider bedömdes inte. Det är därför 

inte möjligt att dra slutsatsen att de genetiskt modifierade sojabönor som besprutats med 

2,4-D, glyfosat och glufosinat är säkra för användning i livsmedel och foder. 

O. Utvecklingen av genetiskt modifierade grödor med tolerans mot flera selektiva 

herbicider beror främst på den snabba utvecklingen av ogräs som uppvisat resistens mot 

glyfosat i länder där man använt genetiskt modifierade grödor i mycket stor 

utsträckning. Över tjugo olika sorter av glyfosatresistenta ogräs har dokumenterats i 

vetenskapliga publikationer4. Glyfosatresistenta ogräs har kunnat iakttas sedan 2009.  

P. Ett tillstånd för att importera sojabönan DAS-44406-6 till unionen kommer utan tvekan 

att leda till att den odlas alltmer i tredjeländer och till att användningen av glyfosat-, 

2,4-D- och glufosinatherbicider ökar i motsvarande grad. Sojabönor DAS-44406-6 

odlas för närvarande i Argentina, Brasilien, Förenta staterna och Kanada. 

Q. Unionen har förbundit sig till målen för hållbar utveckling, i vilka ingår ett åtagande om 

att före 2030 avsevärt minska antalet dödsfall och sjukdomar orsakade av farliga 

kemikalier samt förorening och kontaminering av luft, vatten och mark (mål 3 för 

                                                 
1  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/404 av den 11 mars 2015 om 

ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av 
godkännandeperioderna för de verksamma ämnena beflubutamid, kaptan, dimetoat, 
dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, glufosinat, metiokarb, metribuzin, 
fosmet, pirimifosmetyl och propamokarb (EUT L 67, 12.3.2015, s. 6). 

2  Bilaga G – medlemsstaternas kommentarer och GMO-panelens svar, s. 5. 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2012-00368  

3  Medlemsstaternas kommentarer och GMO-panelen reaktioner i samband med ansökan 
om tillstånd för genetiskt modifierade sojabönor DAS-68416–4, s. 31. 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2011-00052 

4  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2012-00368
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12


 

 

hållbar utveckling, delmål 3.9)1. Det har visat sig att herbicidtoleranta genetiskt 

modifierade grödor leder till en större användning av dessa herbicider än deras 

traditionella motsvarigheter2. 

R. Unionen har förbundit sig att föra en konsekvent politik för utveckling som strävar efter 

att minimera inkonsekvenser och skapa synergieffekter mellan unionens olika 

politikområden, bland annat på områdena handel, miljö och jordbruk3, för att gynna 

utvecklingsländerna och effektivisera utvecklingssamarbetet4. 

S. Inget yttrande avgavs efter omröstningen den 17 juli 2017 i den ständiga kommittén för 

livsmedelskedjan och djurhälsa, som avses i artikel 35 i förordning (EG) nr 1829/2003. 

Femton medlemsstater röstade emot medan endast tio medlemsstater, som bara utgör 

38,43 % av unionens befolkning, röstade för, och tre medlemsstater lade ner sina röster. 

T. Inte heller efter omröstningen i omprövningskommittén den 14 september 2017 avgavs 

något yttrande. Fjorton medlemsstater röstade emot medan endast tolv medlemsstater, 

som utgör 38,78 % av unionens befolkning, röstade för, och två medlemsstater lade ner 

sina röster. 

U. Kommissionen har vid flera tillfällen beklagat att den sedan förordning (EG) 

nr 1829/2003 trädde i kraft varit tvungen att anta beslut om godkännande utan stöd av 

den ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa, och att det vid beslut om 

godkännande av genetiskt modifierade livsmedel och foder har blivit norm att hänskjuta 

ärendet till kommissionen för slutligt beslut, något som egentligen tillhör undantagen i 

förfarandet. Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har också kallat denna 

praxis för odemokratisk5. 

V. Den 28 oktober 2015 förkastade parlamentet, vid första behandlingen6, förslaget av den 

22 april 2015 om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003, och uppmanade 

kommissionen att dra tillbaka sitt förslag och lägga fram ett nytt. 

W. Enligt skäl 14 i förordning (EU) nr 182/2011 bör kommissionen, i möjligaste mån, 

agera på ett sådant sätt att man undviker att gå emot en dominerande ståndpunkt som 

kan uppstå inom omprövningskommittén mot lämpligheten av en genomförandeakt, 

särskilt i känsliga frågor såsom konsumenthälsa, livsmedelssäkerhet och miljöskydd. 

1. Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut 

överskrider de genomförandebefogenheter som fastställs i förordning (EG) nr 

1829/2003. 

2. Europaparlamentet anser att utkastet till kommissionens genomförandebeslut inte 

                                                 
1  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3  
2  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7  
3  Kommissionens meddelande av den 12 april 2005 En konsekvent politik för utveckling – 

Om snabbare framsteg i strävan att uppnå millennieutvecklingsmålen 
(COM(2005)0134).  

4  https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en  
5  Exempelvis i öppningsanförandet vid Europaparlamentets plenarsammanträde, som 

ingick i de politiska riktlinjerna för nästa kommission (Strasbourg den 15 juli 2014), 
och i talet om tillståndet i unionen 2016 (Strasbourg den 14 september 2016). 

6  Antagna texter, P8_TA(2015)0379. 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-015-0589-7
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en


 

 

överensstämmer med unionslagstiftningen och att det inte är förenligt med målet i 

förordning (EG) nr 1829/2003, nämligen att, i enlighet med de allmänna principerna i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/20021, skapa en grund för att 

säkerställa ett gott skydd för människors liv och hälsa, djurs hälsa och välbefinnande 

samt miljö- och konsumentintressena med avseende på genetiskt modifierade livsmedel 

och foder, och att samtidigt sörja för att den inre marknaden fungerar effektivt. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra tillbaka sitt utkast till 

genomförandebeslut. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upphäva eventuella 

genomförandebeslut avseende ansökningar om godkännande av genetiskt modifierade 

organismer till dess att tillståndsförfarandet har setts över på ett sådant sätt att bristerna 

åtgärdas i det nuvarande förfarandet, som har visat sig fungera dåligt. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte godkänna några herbicidtoleranta 

genetiskt modifierade växter utan en fullständig bedömning av resterna från besprutning 

med kompletterande herbicider och deras kommersiella sammansättningar såsom de 

används i de länder där de odlas. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte godkänna några herbicidtoleranta 

genetiskt modifierade växter som blivit resistenta mot en kombination av herbicider, 

som är fallet med sojabönan DAS-44406-6, utan en fullständig bedömning av den 

specifika kumulativa effekten av resterna från besprutning med en kombination av de 

kompletterande herbiciderna och deras kommersiella sammansättningar såsom de 

används i de länder där de odlas.  

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram strategier för bedömning av 

hälsorisker och toxikologi, samt för övervakning efter utsläppandet på marknaden, som 

inriktar sig på hela livsmedels- och foderkedjan.  

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut integrera den riskbedömning av 

tillämpningen av kompletterande herbicider och deras restsubstanser i riskbedömningen 

av herbicidtoleranta genetiskt modifierade växter, oavsett om den genetiskt modifierade 

växten är avsedd för odling inom unionen eller för import för livsmedel och foder.  

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullgöra sitt åtagande enligt den 

konsekventa politiken för utveckling som följer av artikel 208 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt.  

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament. 
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