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1. 2014, 14 mars Avtal med Schweiz Federala Regering om bilateralt samarbete inom området militär
utbildning
2. 2011, 14 okt

Avtal med Bahrain om utbyte av upplysningar i skatteärenden

3. 2014, 13 jan

Överenskommelse mellan konungariket Sverige och republiken Finland om skötseln
av riksgränsen mellan de båda länderna

4. 2014, 3 april

Uppsägning av överenskommelsen den 11 juli 2012 (SÖ 2012:17) om skyddsmaktsuppdrag avseende Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland i Islamiska republiken Iran

5. 2012, 12 juni Nordisk konvention om social trygghet
6. 2001, 8 nov

Andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om ömsesidig rättslig
hjälp i brottmål

7. 2012, 25 april Konvention om livsmedelsbistånd (ersätter tidigare konvention om livsmedelsbistånd från 1999, SÖ 2000:31)
8. 2013, 11 okt

Avtal med republiken Sydafrika om samarbete inom områdena vetenskap, teknik
och innovation

9. 2014, 19 febr Överenskommelse med Finland om samarbete på utlandsundervisningens område
(ersätter tidigare överenskommelse om samarbete på utlandsundervisningens område från 1996, SÖ 1996:12)
10. 2005, 14 sept Internationell konvention för bekämpande av nukleär terrorism
11. 2005, 16 maj

Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande
av vinning av brott och om finansiering av terrorism

12. 2010, 15 sept Avtal med Belize om utbyte av upplysningar i skatteärenden
13. 2011, 11 maj

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor
och av våld i hemmet

14. 2013, 23 sept Avtal med Slovakien om samarbete på försvarsområdet
15. 2004, 18 nov

Avtal med Nigeria för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på kapitalvinst

16. 2010, 10 nov

Avtal med Liberia om utbyte av upplysningar i skatteärenden

17. 2005, 14 okt

2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta
plattformar belägna på kontinentalsockeln

18. 2005, 14 okt

2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet

19 2014, 10 april Avtal med Litauen om avgränsningen av de ekonomiska zonerna och kontinentalsockeln i Östersjön
20. 2014, 15 okt
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Avtal med Zimbabwe om rätt att på grundval av ömsesidighet utöva förvärvsarbete
för familjemedlemmar som ingår i hushållet hos en medlem av en diplomatisk beskickning, ett konsulat eller en representation vid en internationell organisation

21, 2014, 4 nov

Teknisk överenskommelse mellan konungariket Danmarks försvarsministerium,
republiken Finlands försvarsministerium, Islands utrikesministerium, konungariket
Norges försvarsministerium och konungariket Sveriges regering om besöksrutiner
inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet

22. 2014, 14 jan

Avtal med republiken Kroatiens regering om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter

23. 2012, 26 nov

Konvention med republiken Indien om social trygghet

24. 2013, 6 nov

Avtal med Georgien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

25. 2013, 27 feb

Avtal med Vietnam om samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter för att
förebygga och bekämpa brottslighet
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