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Rådet för utrikes frågor den 12 december 2022 

Kommenterad dagordning 

1.   Godkännande av dagordningen 

2.   A-punkter 

3.   Aktuella frågor 

Informationspunkt 

EU:s höga representant väntas ta upp aktuella frågor på det utrikes- och 

säkerhetspolitiska området. 

4.   Rysslands aggression mot Ukraina 

Diskussionspunkt 

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Tobias Billström 

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera Rysslands aggression 

mot Ukraina. 

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen fördömer i starkast möjliga 

ordalag Rysslands aggression mot Ukraina. 

Till följd av den senaste tidens ryska attacker mot inte minst energi-

infrastruktur saknar miljontals människor vatten och elektricitet inför den 

kommande vintern. Stödbehoven är omfattande. 
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Tillsammans med partners bör EU vidta ytterligare åtgärder till stöd för 

Ukraina. Utöver fortsatt politiskt, ekonomiskt, humanitärt och militärt stöd 

bör EU fortsätta arbetet för återuppbyggnaden av ett fritt och demokratiskt 

Ukraina. 

EU bör aktivt stödja och uppmuntra kandidatlandet Ukrainas fortsatta 

reformsteg. Samtidigt måste utvidgningsprocessens integritet och 

trovärdighet värnas genom ett meritbaserat förhållningssätt till Ukrainas 

fortsatta EU-närmande. 

EU bör tillsammans med partners och likasinnade upprätthålla och öka 

trycket på Ryssland, inklusive genom utökade sanktioner, isolering i 

multilaterala forum och ansvarsutkrävande för de brott som har begåtts 

under aggressionen. 

Det är angeläget att EU fortsätter att visa handlingskraft genom att 

kontinuerligt ta fram ytterligare sanktionspaket, samt att EU fortsätter 

arbetet med att säkerställa efterlevnaden av redan beslutade sanktionspaket. 

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Rysslands aggression mot 

Ukraina behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde den 11 

november 2022 inför rådets möte den 14 november. 

5.   Iran 

Diskussionspunkt 

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Tobias Billström 

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera situationen i Iran. 

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen fördömer kraftfullt 

kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran.  

EU bör agera enigt och framföra tydliga och skarpa budskap till Iran. EU 

bör följa den mycket allvarliga situationen och använda de verktyg som står 

till buds för att upprätthålla internationellt tryck mot ytterligare repression. 
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Mot bakgrund av det fortsatta våldet och övergreppen mot demonstranter i 

Iran, inte minst mot kvinnor och minderåriga, bör EU besluta om sanktioner 

mot ytterligare individer och enheter ansvariga för kränkningar av mänskliga 

rättigheter. 

Uppgifter om massarresteringar av demonstranter och om att dödsstraff har 

utdömts i vissa fall är mycket allvarliga. Sverige och övriga EU motsätter sig 

dödstraffet alltid, överallt och oavsett omständigheter. Detta är en hållning 

som EU konsekvent har framfört med stor tydlighet, offentligt och i direkta 

samtal med iranska företrädare. 

EU bör verka för ansvarsutkrävande för de övergrepp som begås i Iran och 

stödja den oberoende mekanism som upprättats av FN:s råd för mänskliga 

rättigheter. 

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Iran berördes senast vid EU-

nämndens sammanträde den 11 november 2022 då frågan väntades komma 

upp under aktuella frågor vid rådets möte den 14 november. 

6.   Övriga frågor 
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