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Utrikesministrarnas möte
1.

Godkännande av den preliminära dagordningen

2.

Godkännande av A-punktslistan

3.

Latinamerika och Karibien

Diskussions- och beslutspunkt
Rådet väntas föra en diskussion inför det kommande utrikesministermötet EU-CELAC i
oktober. Därtill väntas rådet även beröra situationen i Venezuela, samt EU:s relation till
Kuba. Rådslutsatser om Venezuela kommer att antas.
Regeringens ståndpunkt:
Regeringen har återaktiverat relationerna med de latinamerikanska och karibiska länderna.
EU/CELAC-samarbetet utgör ett relevant forum för diskussioner om frågor av intresse
för båda regionerna Regeringen menar vidare att EU i den politiska dialogen med CELAC
bör utgöra en tydlig röst för demokrati och mänskliga rättigheter inom det biregionala
samarbetet.
Regeringen anser att den politiska och humanitära situationen i Venezuela är djupt
oroande och välkomnar medlingsförsöken av den förre spanske premiärministern
Zapatero. Regeringen verkar för att EU ska hålla en tydlig och aktiv linje till stöd för
dialog och respekt för demokratin i Venezuela.
Regeringen välkomnar en diskussion om att lyfta EU:s gemensamma ståndpunkt med
anledning av att EU:s avtal om politisk dialog och samarbete med Kuba förväntas
undertecknas senare i år.
Regeringen välkomnar undertecknandet av vapenstilleståndsavtalet med FARC och
uttrycker fullt stöd för den colombianska regeringens ansträngningar för en varaktig fred
i Colombia samt understryker vikten av ökat kvinnligt deltagande i fredsprocessen.

4.

Kina

Diskussions- och ev. beslutspunkt
Rådet förväntas diskutera EU:s Kinastrategi. Dessutom förväntas rådet diskutera
toppmötet mellan EU och Kina som genomförs veckan innan FAC (12-13 juli).
Rådsslutsatser förutses.
Regeringens ståndpunkt
Regeringen anser att det är viktigt att EU har ett samlat budskap gentemot Kina i frågor
som rör MR och respekt för internationella principer. Fred och säkerhet är ett annat
viktigt område för EU och Kina att samverka kring, med utgångspunkt i internationell
rätt och universella värden.
Regeringen verkar också för att EU ska engagera Kina att ta ett större ansvar när det
gäller att utveckla en framtida regelbaserad global ordning för handel och investeringar. På
samma sätt är det viktigt att EU samverkar med Kina i multilaterala fora för att hitta
lösningar på globala utmaningar som klimat, migration och energi.

5.

Migration

Diskussionspunkt
Rådet förväntas följa upp slutsatserna från Europeiska rådet i juni om externa aspekter av
migration. Rådet förväntas även blicka framåt mot FN-toppmötet om migrations- och
flyktingströmmar den 19 september och det amerikanska flyktingtoppmötet den 20
september.
Regeringens ståndpunkt
Regeringen välkomnar Kommissionens meddelande om externa aspekter av migration
som avhandlades på ER i juni. Meddelandet är att se som en utgångspunkt för fortsatta
diskussioner om hur EU:s externa relationer och instrument kan bidra till hanteringen av
migrationsutmaningarna, samt som ett initiativ för en ökad samstämmighet mellan
berörda politikområden. Migration ska och måste utgöra en viktig aspekt av EU:s yttre
förbindelser, men det får inte bli den enda. EU måste fortsatt vara en global aktör som
verkar för fred, säkerhet, stabilitet, frihandel, utveckling och som står upp för mänskliga
rättigheter, demokrati och rättstatsprincipen.
Regeringen anser det vara viktigt att våra EU-gemensamma åtgärder utgör bidrag till
lösningar på vad som är globala utmaningar. EU måste verka konstruktivt för att FN-

högnivåmötet i september bidrar till större globalt ansvarstagande på migrations- och
flyktingområdet samt bättre samverkan och styrning vad gäller de globala migrations- och
flyktingfrågorna. Det amerikanska flyktingtoppmötet, för vilket Sverige är medvärd,
utgör ett viktigt tillfälle att öka det globala ansvarstagandet för flyktingar genom att bidra
till ökad humanitär finansiering, ökade antal vidarebosättningsplatser och förbättrade
levnadsvillkor för flyktingar.

