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Rådet för utrikes frågor den 20 juni 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.   Afrikas horn 

Diskussionspunkt 

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde 

Diskussionens innehåll: Rådet väntas diskutera utvecklingen i länderna på 

Afrikas horn och EU:s stöd till regionen. Fokus för diskussionen väntas ligga 

på Etiopien, men även Somalia och Sudan kan komma att lyftas fram. 

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar ett fortsatt starkt 

partnerskap mellan EU och länderna på Afrikas horn.  

Regeringen verkar för ett aktivt engagemang från EU i Etiopien och stödjer 

ansträngningarna från EU:s särskilda sändebud för att bidra till en lösning på 
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konflikten. Det är viktigt att EU upprätthåller både dialogen med, och 

trycket på, parterna, inklusive genom att även fortsättningsvis använda EU:s 

ekonomiska stöd för att främja en hållbar vapenvila, obehindrat och säkert 

humanitärt tillträde, och ansvarsutkrävande. Nära samarbete med Afrikanska 

unionen och andra internationella partners förblir viktigt.  

EU bör upprätthålla dialogen med andra länder på Afrikas horn, i synnerhet 

Somalia, Sudan och Eritrea, och uppmana till konstruktivt agerande för att 

undvika ytterligare osäkerhet och destabilisering i regionen.  

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Afrikas horn behandlades vid 

EU-nämndens sammanträde den 15 februari 2019, inför rådets möte den 18 

februari. Etiopien behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde den 

13 maj 2022 inför rådets möte den 16 maj 2022. 

5.   Egypten 

Diskussionspunkt 

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde 

Diskussionens innehåll: Rådet väntas diskutera EU:s samarbete med 

Egypten.  

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ser positivt på EU:s samarbete 

med Egypten. Grön omställning, respekt för mänskliga rättigheter samt 

stärkt jämställdhet är viktiga prioriteringar i samarbetet.  

Regeringen välkomnar arbetet med att stärka samarbetet på energiområdet. 

EU bör ge stöd för förbättrad livsmedelssäkerhet i det södra grannskapet, 

inklusive Egypten, mot bakgrund av de negativa effekterna av Rysslands 

aggression mot Ukraina.  

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Södra grannskapet, inklusive 

Egypten, behandlades vid EU-nämndens sammanträde den 19 mars 2021, 

inför rådets möte den 22 mars.  

6.   Rysslands aggression mot Ukraina 

Diskussionspunkt 
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Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Ann Linde 

Diskussionens innehåll: Rådet väntas diskutera Rysslands aggression mot 

Ukraina. 

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen fördömer i kraftfullast möjliga 

ordalag Rysslands aggression mot Ukraina.  

Regeringen verkar för ett fortsatt enigt och kraftfullt svar från EU i nära 

samordning med partners och likasinnade. Det är centralt att EU fortsätter 

att ha en nära dialog med partners på global nivå kring de bredare 

konsekvenserna av Rysslands aggression mot Ukraina.  

EU bör tillsammans med partners och likasinnade upprätthålla och öka 

trycket på Ryssland och Belarus, inklusive genom utökade sanktioner, 

isolering i multilaterala forum och ansvarsutkrävande för de brott som 

begåtts under Rysslands aggression mot Ukraina. Det sjätte sanktionspaketet 

var det mest omfattande hittills och ett viktigt steg för att begränsa Rysslands 

krigförande förmåga. Det är angeläget att EU fortsätter visa handlingskraft 

genom att förbereda ytterligare sanktioner.  

Tillsammans med partners bör EU även vidta ytterligare åtgärder till stöd för 

Ukraina. Utöver kortsiktigt politiskt, ekonomiskt, humanitärt och militärt 

stöd bör EU fortsätta förberedelserna för återuppbyggnaden av ett fritt och 

demokratiskt Ukraina genom omprioritering av de medel som redan finns i 

EU:s budget. EU bör även stödja andra utsatta partnerländer, som 

Moldavien och Georgien. 

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Rysslands aggression mot 

Ukraina behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde den 30 maj 

2022 inför Europeiska rådets möte den 30-31 maj.   

7.   Övriga frågor 


