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Allmänna rådets (art. 50) möte den 25 september 2017 

Kommenterad dagordning 

1.   Godkännande av dagordningen 

 

Icke lagstiftande verksamhet 

 

2.   (Ev.) A-punkter 

 

3. Läget i förhandlingarna med anledning av Storbritanniens 

anmälan enligt artikel 50 FEU  

 

Diskussionspunkt  

 

Bakgrund 

Den 31 augusti avslutades den tredje rundan i förhandlingarna om 

Storbritanniens utträde ur EU. Förhandlingarna befinner sig fortfarande i 

den första fasen där fokus ligger på de centrala utträdesfrågorna: EU-

medborgarnas rättigheter; den ekonomiska uppgörelsen samt den irländska 

gränssituationen. Till denna fas hör också övriga utträdesfrågor vilka berör 

bl.a. hantering av varor som satts på marknaden, dataskydd och 

Euratomsamarbetet.  

Enligt Europeiska rådets riktlinjer för förhandlingarna kan de övergå i en 

andra fas och omfatta även ramarna för den nya, långsiktiga relationen 

mellan EU och Storbritannien så snart man nått ”tillräckliga framsteg” i de 

centrala utträdesfrågorna. En vanlig förväntan har varit att Europeiska rådet 
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vid sitt möte i oktober på rekommendation av EU:s chefsförhandlare Michel 

Barnier, skulle kunna konstatera att förhandlingarna kommit så långt. Barnier 

har dock mycket tydligt spelat ned dessa förväntningar. Hans bedömning 

efter den tredje förhandlingsrundan var att förhandlingarna ännu stod långt 

ifrån tillräckliga framsteg i de tre centrala frågorna och särskilt när det gällde 

frågan om den ekonomiska uppgörelsen.  

Den fjärde förhandlingsrundan avsågs ursprungligen genomföras under 

veckan som börjar den 18 september, men sköts sedermera upp till samma 

vecka som allmänna rådet. Det är således i belysning av den tredje rundan 

som chefsförhandlare Barnier den 25 september ger sin lägesbild av 

brexitförhandlingen. På basis av denna förutses en diskussion äga rum.   

Svensk ståndpunkt 

Det är mycket angeläget att förhandlingen så snart som möjligt kan fortsätta 

till den andra förhandlingsfasen. Det förutsätter att tillräckliga framsteg i de 

centrala utträdesfrågorna har kunnat registreras vid förhandlingsbordet.   

4.   Förberedelse av Europeiska rådets (art. 50) möte den 19/20 

oktober 2017 - Utkast till kommenterad dagordning 

 

Diskussionspunkt  

Bakgrund  

Vid mötet kommer ett utkast till annoterad dagordning inför Europeiska 

rådet (art. 50) den 19 eller 20 oktober att behandlas. Vid sitt höstmöte 

förutses, som angivits i föregående punkt, Europeiska rådet diskutera läget i 

brexitförhandlingen och ta ställning till om tillräckliga framsteg gjorts för att 

den ska kunna fortsätta till den andra fasen. Därutöver förväntas stats- och 

regeringscheferna i maginalen av mötet ges en redovisning av den politiska 

diskussion om kommissionens utvärdering av kandidaterna till nytt säte för 

Europeiska bankmyndigheten (EBA) respektive Europeiska 

läkemedelsmyndigheten (EMA), som dåmera ska ha ägt rum i marginalen av 

allmänna rådet (art. 50) den 17 oktober.  

Svensk ståndpunkt  

Regeringen välkomnar förslaget till annoterad dagordning.  

5.   (Ev.) Övriga frågor 

 


