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Allmänna rådets möte den 7 februari 2017 

Kommenterad dagordning 

1.   Godkännande av dagordningen 
 

Lagstiftningsöverläggningar 

 

2.   (Ev.) A-punkter 
 

3.   (Ev.) Övriga frågor 

- Aktuella lagförslag 

- Information från ordförandeskapet 

 

Icke lagstiftande verksamhet 

 

4.   Resolutioner, synpunkter och beslut antagna av 
Europaparlamentet  

Informationspunkt 
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Allmänna rådet avser att notera resolutioner, synpunkter och beslut 
antagna av Europaparlamentet under sammaträdesperioden 30 
november - 1 december i Bryssel och i Strasbourg 12-15 december 
2016 samt 16-19 januari 2017. Detta är en standardpunkt på 
dagordningen.  

 

5.   Utkast till annoterad dagordning inför Europeiska rådet 9-10 
mars 2017 

Diskussionspunkt 

- Utkast till annoterad dagordning 

Förslagets innehåll 

Vid mötet kommer ett utkast till annoterad dagordning inför 
Europeiska rådet den 9-10 mars att diskuteras. Dagordningen har ännu 
inte delgivits medlemsstaterna. Enligt slutsatserna från Europeiska 
rådet den 15 december väntas extern säkerhet och försvar diskuteras. 
Ytterligare frågor kan förväntas tillkomma på dagordningen.  

Förslag till svensk ståndpunkt 

Dagordningen har ännu inte delgivits medlemsstaterna. 

 

6.   Uppföljning av Europeiska rådet   

Diskussionspunkt 

Förslagets innehåll 

Allmänna rådet ska enligt fördraget säkerställa samstämmigheten i de 
olika rådskonstellationernas arbete. Det ska också, tillsammans med 
Europeiska rådets ordförande och kommissionen, förbereda och 
säkerställa uppföljning av Europeiska rådets möten. I enlighet med 
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detta arbetssätt ska Allmänna rådet nu följa upp Europeiska rådets 
möte den 15 december.  
 
Förslag till svensk ståndpunkt 

Den mer systematiska processen för uppföljning av Europeiska rådets 
slutsatser är en bra metod för att följa upp de beslut som tidigare 
fattats. Regeringen välkomnar särskilt uppföljningen på 
migrationsområdet där genomförandet det senaste året har visat på 
brister.  

 

7.   Commission Communication on next steps for a sustainable 
European future  

Informationspunkt 

Förslagets innehåll 

Europeiska kommissionen publicerade den 22 november 2016 
meddelandet om hållbar utveckling och EU:s genomförande av 
Agenda 2030. Kommissionens meddelande är framförallt en översikt 
av EU:s nuvarande politiska processer och åtaganden inom området 
hållbar utveckling som kan struktureras i Agenda 2030-termer. I 
översikten redovisas EU:s arbete för att uppfylla agendans mål. Ett 
antal nya åtaganden presenteras i meddelandet, t.ex. att kommissionen 
avser att integrera målen i Agenda 2030 i ny EU-politik och nya EU-
initiativ. I meddelandet anförs också att kommissionen ska undersöka 
hur EU-budgeterna och framtida finansieringsprogram bäst kan bidra 
till att agendan uppfylls samt stötta medlemsstaterna i deras arbete 
med agendan. 

Datum för tidigare behandling i riksdagen 

-  

Faktapromemoria 
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Faktapromemoria 2016/17:FPM35 Meddelande om europeiskt initiativ 
för hållbarhet - Agenda 2030 
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