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Rådet för utrikes frågor den 20 februari 2023 

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. 

Regeringen verkar för att bibehålla enigheten i EU om stärkt stöd till 

Ukraina och ökat tryck på Ryssland. Detta är en tydlig prioritering under 

Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd. 
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Den 24 februari inträffar årsdagen av Rysslands fullskaliga invasion. 

Regeringen stödjer EU:s utökade kontakter med tredje land för att säkerställa 

fortsatt internationellt stöd för Ukrainas territoriella integritet i enlighet med 

FN-stadgan. 

EU bör stärka det politiska, ekonomiska, humanitära, rättsliga och militära 

stödet till Ukraina. Det är angeläget att EU spelar en central roll i det 

internationella samarbetet kring återuppbyggnadsstöd. EU bör även ge stöd 

till Ukrainas fredsplan. 

EU-närmandet är högt prioriterat av Ukraina. EU bör aktivt stödja och 

uppmuntra Ukrainas fortsatta reformsteg, samtidigt som utvidgnings-

processens integritet och trovärdighet värnas. 

EU bör tillsammans med partners och likasinnade upprätthålla och öka 

trycket på Ryssland, inklusive genom kontinuerligt framtagande av ytterligare 

sanktionspaket samt isolering i multilaterala forum. Regeringen verkar för ett 

gemensamt förhållningssätt i frågan om frysta tillgångar. Samtidigt bör EU 

fortsätta arbetet med att säkerställa efterlevnaden av redan beslutade 

sanktioner. 

Det är angeläget att ansvar utkrävs för de brott som har begåtts under den 

ryska aggressionen. Regeringen stödjer de ansträngningar som pågår, bland 

annat i Internationella brottmålsdomstolen, för att lagföra de ansvariga. 

Regeringen stödjer även inrättandet av en särskild tribunal för 

aggressionsbrottet. 

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Rysslands aggression mot 

Ukraina behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde den 8 februari 

2023 inför Europeiska rådets möte den 9–10 februari. 

5.   Afghanistan 

Diskussionspunkt 

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Tobias Billström 

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera utvecklingen i 

Afghanistan med särskilt fokus på de dekret som förbjuder kvinnor att 

studera vid universitet och att arbeta vid icke-statliga organisationer. 
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Rådet väntas även få information från FN:s biträdande generalsekreterare 

Amina Mohammed om hennes senaste resa till Afghanistan. 

Förslag till svensk ståndpunkt: Utvecklingen i Afghanistan är mycket 

allvarlig. Regeringen fördömer talibanregimens senaste dekret och anser att 

dessa bör upphävas. 

Regeringen verkar för enighet och nära samordning i EU samt med FN och 

andra aktörer för att säkerställa att afghanska kvinnors och flickors 

mänskliga rättigheter respekteras. 

Talibanerna har förvärrat en redan svår humanitär situation och landet 

befinner sig nära ekonomisk kollaps. Den humanitära hjälpen behöver 

fortsatt nå de mest utsatta i befolkningen, inte minst kvinnor och flickor. 

Detta utan att legitimera eller finansiera talibanerna. 

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Afghanistan behandlades 

senast vid EU-nämndens sammanträde den 25 november 2022 inför rådets 

möte den 28 november. 

6.   Klimat- och energidiplomati 

Diskussionspunkt 

Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Tobias Billström 

Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera det fortsatta arbetet 

med EU:s klimat- och energidiplomati. 

Rådet förväntas även anta slutsatser om klimat- och energidiplomati. 

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar att rådet väntas 

anta slutsatser om klimat- och energidiplomati. EU bör vidareutveckla sin 

globala ledarroll på klimat- och energiområdet och främja en nödvändig 

global ambitionshöjning för att säkra den gröna omställningen. 

Regeringen välkomnar en diskussion om hur EU bör arbeta gentemot tredje 

land för att säkra genomförandet av de klimatåtaganden och initiativ som 

beslutades vid COP27. Detta är ett viktigt bidrag till EU:s arbete med hållbar 

utveckling till stöd för Parisavtalet och Agenda 2030. 
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Genom en aktiv klimatdiplomati, med ett ökat engagemang av 

medlemsstaterna och europeiska företag, kan EU bidra till att förmå fler 

länder att göra mer. 

Klimatperspektivet bör beaktas i fler utrikes- och säkerhetspolitiska frågor på 

rådets dagordning. Arbetet med att bättre förstå och hantera 

klimatförändringarnas säkerhetsimplikationer bör vidareutvecklas. 

Datum för tidigare behandling i riksdagen: Klimat- och energidiplomati 

behandlades senast vid EU-nämndens sammanträde den 18 februari 2022 

inför rådets möte den 21 februari. 

7.   Övriga frågor 
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