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Allmänna rådets möte den 7 mars 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 1-2 

februari 2017 i Bryssel och den 13-16 februari 2017 i Strasbourg. 

 

5.   Förberedelser inför Europeiska rådet den 9-10 mars 2017 

Diskussionspunkt 

- Utkast till slutsatser 

Förslagets innehåll 

Ett första utkast till slutsatser inför Europeiska rådets möte den 9-10 

mars kommer att diskuteras vid mötet i Allmänna rådet den 7 mars. 

Utkastet har ännu inte delgivits medlemstaterna. En annoterad 

dagordning till mötet i Europeiska rådet den 9-10 mars delgavs 

nämnden inför mötet i Allmänna rådet den 7 februari. 

Under dagordningspunkten jobb, tillväxt och konkurrenskraft väntas 

stats-och regeringscheferna behandla frågor inom ramen för den 

Europeiska terminen, extern handelspolitik och framstegen med 

kommissionens initiativ på den inre marknaden. Europeiska rådet ska i 

enlighet med slutsatserna från december 2016 återkomma till extern 

säkerhet och försvar. Vidare väntas en uppföljning av 

överenskommelsen om extern migration från det informella mötet 

mellan EU:s stats- och regeringschefer i Valletta den 3 februari. Vad 

gäller externa relationer kommer västra Balkan att behandlas.   

Förslag till svensk ståndpunkt 

Regeringen ser positivt på att tillväxtfrågor ges ett stort utrymme och 

välkomnar förslaget till prioriteringar för den ekonomiska politiken i 

den årliga tillväxtöversikten och att samspelet mellan social rättvisa 

och hållbar tillväxt tydliggörs.  
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Regeringen stödjer att inremarknadsfrågorna kommer att lyftas fram, i 

synnerhet tjänstepaketet som i stort handlar om att undanröja 

kvarvarande hinder på den inre marknaden och därmed få EU:s 

tjänstedirektiv att fungera bättre. För att få fler jobb och ökad tillväxt 

är det viktigt att minska antalet reglerade yrken som idag hindrar 

medborgare, yrkesutövare och företag att verka över gränserna. 

Regeringen anser att fria dataflöden i en alltmer digitaliserad ekonomi 

är en förutsättning för en välfungerande digital marknad och för 

företags möjlighet att bedriva handel över gränserna.  

Vidare anser regeringen att det är fortsatt viktigt att prioritera och 

intensifiera förhandlingarna om handelsavtal med tredjeland liksom att 

snabbt slutföra pågående lagstiftningsarbete vad gäller handelspolitiska 

skyddsinstrument. Regeringen välkomnar en diskussion om västra 

Balkan, vilket tydliggör EU:s fortsatta engagemang för regionen. 

Regeringen stödjer pågående uppföljning av slutsatserna från 

Europeiska rådets möte den 15 december 2016 om att stärka EU:s 

gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och att fortsatta steg kan 

tas vid Europeiska rådet i juni. Regeringen stödjer att Europeiska rådet 

i mars ska signalera stöd till den nu pågående processen.  

Gällande migration anser regeringen att det är prioriterat att så snart 

som möjligt finna en rättvis och fungerande lösning rörande det 

gemensamma asylsystemet och att tidigare fattade beslut på 

migrationsområdet genomförs. Gällande Maltadeklarationen om den 

externa dimensionen av migration är det viktigt att alla insatser 

genomförs helt i enlighet med folkrätten och med full respekt för 

mänskliga rättigheter, samt att alla insatser som finansieras med 

bistånd måste ske i enlighet med gällande ODA-kriterier. 

 

6.   Europeiska terminen   

Informationspunkt 
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- Syntesrapport om 2017 års europeiska termin  

 

- Rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet: 

överföring till Europeiska rådet 
 

Förslagets innehåll 

Den europeiska terminen för ekonomisk-politisk samordning 2017 

inleddes den 16 november 2016 genom att kommissionen presenterade 

den årliga tillväxtöversikten som innehåller förslag till övergripande 

prioriteringar för den ekonomiska politiken och 

sysselsättningspolitiken i EU det kommande året. Tillväxtöversikten 

har behandlats i flera rådsformationer och samråd med EU-nämnden 

har ägt rum inför respektive rådsmöte. Det maltesiska 

ordförandeskapet förväntas presentera en rapport som sammanfattar 

rådets hittillsvarande behandling av de olika delarna av årets europeiska 

termin. Rapporten har ännu inte delgivits medlemsstaterna.  

 
Utkastet till rekommendation till euroområdet kommer att tillställas 

Europeiska rådet för att sedan formellt antas av rådet den 21 mars 

2017. Endast euroländerna har rösträtt om rekommendationen. 

Euroområdet får i år fem rekommendationer. De handlar om att 

fortsätta med reformer bland annat för att öka produktiviteten och 

främja investeringar och jobbskapande, om finanspolitikens 

utformning, färdigställandet av bankunionen och EMU samt en 

rekommendation om sysselsättnings- och socialpolitiska aspekter. 

Ekofinrådet ställde sig bakom rekommendationen den 27 januari 2017. 

EPSCO-rådet ställde sig bakom de sysselsättnings- och socialpolitiska 

aspekterna den 8 december 2016.  
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7.   Genomförandet av det Interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning  

Informationspunkt 

- Lägesuppdatering 

Förslagets innehåll 

Ordförandeskapet förväntas kort informera rådet om aktuella åtgärder 

i genomförandet av det Interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning. Informationen förväntas beröra programplaneringen, det 

kommande arbetet med internationella avtal, gemensam databas för 

lagstiftningsakter samt register över delegerade akter. Avtalet mellan 

Europaparlamentet, kommissionen och rådet trädde i kraft den 13 april 

2016. 


