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Reviderad kommenterad dagordning för extrainsatt videomöte i rådet för rättsliga
och inrikes frågor den 13 november 2020

Terrorhot efter nyligen genomförda attacker
Avsikten med behandlingen i rådet
Diskussion om terrorismbekämpning
Dokument: Det har ännu inte presenterats något dokument för behandlingen i rådet.
Tidigare dokument: Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: Bakgrund
Med anledning av terrorattentaten i Frankrike och Österrike har det tyska
ordförandeskapet fört upp frågan om terrorismbekämpning på dagordningen. Utöver
diskussion vid mötet överväger det tyska ordförandeskapet att presentera en deklaration
eller uttalande.
Svensk ståndpunkt
Regeringen stödjer EU:s arbete mot terrorism. Samarbetet inom EU är centralt för
Sveriges internationella arbete mot terrorism. Utöver det omfattande arbete som gjorts
för att stärka informationsutbyte och operativt samarbete är det centralt att fortsätta det
förebyggande arbetet och åtgärder mot radikalisering, inte minst stöd till lokala aktörer,
för att möta de utmaningar och snabba förändringar som kännetecknar våldsbejakande
extremism. Vi behöver också tillsammans med övriga medlemsstater verka för
ansvarsutkrävande och lagföring av terrorbrott, exempelvis de som begåtts i Syrien och
Irak. All terroristbekämpning, inklusive informationsutbyte, ska ske med respekt för
grundläggande rättigheter och med hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

2

Pakt om migration och asyl
Avsikten med behandlingen i rådet
Diskussion om migrations- och asylpakten
Dokument: Det har ännu inte presenterats något dokument för behandlingen i rådet.
Tidigare dokument: KOM(2020) 609, 610, 611, 612 och 613
Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 2 oktober 2020
Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: SfU 1
oktober 2020.
Bakgrund
Den 23 september 2020 presenterade kommissionen ett meddelande om en ny pakt för
migration och asyl som syftar till en heltäckande ansats på områdena migration, asyl,
integration, gränsförvaltning och samarbete med tredje land. I pakten presenteras förslag
till åtgärder på dessa områden och ett antal nya eller reviderade lagförslag.
Svensk ståndpunkt
Se bifogad rådspromemoria.
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