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Kommenterad dagordning
1. Godkännande av dagordningen
2. A-punkter
3. Aktuella frågor

Informationspunkt
I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp
information om aktuella frågor på utrikesområdet.
4. Iran

Diskussionspunkt
Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström
Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera situationen i Iran, de
ökande spänningarna mellan Iran och USA samt fortsatta åtgärder för
att förhindra att Iran lämnar den kärntekniska överenskommelsen JCPOA.
Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen ser med stor oro på de ökade
spänningarna mellan Iran och USA. Regeringen anser att EU:s fokus även
fortsatt ska ligga på att förhindra att Iran lämnar den kärntekniska
överenskommelsen JCPOA, som är väsentlig för att värna stabiliteten i
regionen och för internationell fred och säkerhet. Fortsatt EU-enighet och

tydligt politiskt stöd, även konkret och operationellt, för att skydda JCPOA
är av största vikt.
Regeringen understryker vikten av det internationella atomenergiorganet
IAEA:s inspektioner och verifikation av Irans efterlevnad av JCPOA. Det är
Irans ansvar att inte överskrida gränsvärdena enligt överenskommelsen.
Regeringen anser det samtidigt djupt beklagligt att USA valt att lämna
JCPOA, samt återinfört och skärpt sanktioner mot Iran.
Andra aspekter avseende Iran kan komma beröras under diskussionen.
Regeringen anser att situationen för mänskliga rättigheter fortsatt mycket
dålig.Det gäller användandet av dödsstraff, begränsningar av yttrande- och
pressfrihet, diskriminering av kvinnor och flickor och bristande respekt för
minoriteters mänskliga rättigheter och det begränsade fackliga utrymmet. EU
måste fortsätta att på ett tydligt sätt markera gentemot Iran och verka för
förändring.
Datum för tidigare behandling i riksdagen: Iran behandlades senast i
EU-nämnden den 7 december 2018.

5. Irak

Diskussions- och beslutspunkt
Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström
Diskussionens innehåll: Rådet kommer att diskutera EU:s engagemang i
Irak. Rådslutsatser förväntas antas.
Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen vill se ett stärkt politiskt
engagemang från EU i Irak. EU har en viktig roll att fylla som en partner till
Irak i arbetet för hållbar fred och demokrati i landet.
Regeringen anser att EU bör prioritera insatser för att främja fortsatta
demokratiska reformer som bidrar till ett mer inkluderande irakiskt samhälle
med lika tillgång till resurser för samtliga religiösa och etniska grupper.
Ansvarsutkrävande för de allvarliga brott som begåtts under konflikten är en
nyckelfråga för långsiktig fred och försoning. Regeringen betonar även
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vikten av fortsatt dialog om MR-situationen i Irak, inklusive användningen
av dödsstraff.
Regeringen verkar för ett fortsatt starkt EU-engagemang för att öka kvinnors
inflytande och deltagande i politiskt beslutsfattande på alla nivåer i det
irakiska samhället. EU bör också stötta Irak i det fortsatta genomförandet av
ekonomiska reformer för att bl.a. bekämpa korruption och för att skapa en
mer hållbar, grön och diversifierad ekonomi.
EU ger via insatsen EUAM Irak ett viktigt bidrag till reformering av den
irakiska säkerhetssektorn. Regeringen anser att EU, genom insatsen, bör
bidra med ytterligare stöd till rättssektorn i Irak och för att öka respekten för
de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer.
Datum för tidigare behandling i riksdagen: Irak behandlades senast i
EU-nämnden den 8 december 2017.
6. Centralafrikanska republiken

Diskussionspunkt
Ansvarigt statsråd: Margot Wallström
Diskussionens innehåll: Rådet förväntas diskutera situationen i
Centralafrikanska republiken (CAR).
Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar den inkluderande
regeringsombildning som genomfördes i CAR efter fredsavtalet i februari
2019. Regeringen anser att EU tillsammans med Afrikanska unionen och FN
fortsatt bör sätta press på parterna att upprätthålla avtalet, avstå från våld
samt tillse reformer som skapar stabilitet i landet och lägger grunden för
demokratiska val 2020/2021. Regeringen betonar vikten av att fredsavtalet
förankras hos befolkningen genom en inkluderande dialog där kvinnors,
ungdomars och civilsamhällets deltagande säkerställs.
Regeringen anser att situationen för de mänskliga rättigheterna i CAR är
fortsatt mycket dålig på flera områden. Regeringen är även fortsatt oroad
över den säkerhetsmässiga och humanitära situationen och konstaterar att
såväl MINUSCA som EU:s utbildningsinsats EUTM har viktiga roller i
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arbetet med att förbättra situationen. Säkerhetssektorn i CAR behöver
stärkas ytterligare, vilket EU skulle kunna bidra till.
Datum för tidigare behandling i riksdagen: CAR behandlades senast i
EU-nämnden den 12 oktober 2018.
7. Informell lunch med Moldaviens utrikesminister

Diskussionspunkt
Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström
Diskussionens innehåll: Rådet förväntas ha en informell lunchdiskussion
om utvecklingen i Moldavien tillsammans med Moldaviens utrikesminister
Nicu Popescu.
Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar den fredliga
överlämningen av makten till den nya demokratiskt valda regeringen i
Moldavien. Regeringen ser positivt på den moldaviska regeringens ambition
att fortsätta med reformer i linje med associeringsagendan, inklusive
stärkandet av oberoende institutioner. Regeringen anser att det är viktigt att
det kommer starka signaler från EU om stöd till Moldavien, men också om
EU:s förväntningar på synliga resultat som kommer befolkningen till godo
och om vikten av fortsatt respekt för demokratin och rättsstatens principer.
8. Migration

Diskussionspunkt
Ansvarigt statsråd: Utrikesminister Margot Wallström
Diskussionens innehåll: Rådet kan komma att ha en diskussion om
externa aspekter av migration.
Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen välkomnar en diskussion om
externa aspekter av migration. Regeringen anser att den gemensamma
migrations- och asylpolitiken ska vara effektiv, rättssäker, långsiktigt hållbar,
human och medge beslut av hög kvalitet som värnar asylrätten. Vidare måste
vi säkerställa en effektiv kontroll av gränserna motverka människosmuggling,
öka vidarebosättningen samt skapa fler lagliga vägar till EU för asylsökande.
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EU måste solidariskt genomföra de beslut som fattats för att gemensamt
lösa migrationssituationen, med utgångspunkt att rädda liv. Förhandlingarna
om det gemensamma asylsystemet bör slutföras så snart som möjligt.
Regeringen förespråkar långsiktiga migrationsdialoger med prioriterade
tredjeländer och stödjer EU-samarbetet för att motverka grundorsaker till
ofrivillig migration samt stärka ursprungs- och transitländers egen kapacitet
att hantera alla aspekter av migration, inklusive bekämpning av
människosmuggling. Regeringen stödjer utökade ansträngningar av UNHCR
och IOM i hanteringen av migrationsströmmar längs relevanta
migrationsrutter.
Datum för tidigare behandling i riksdagen: Migration behandlades senast
inför FAC i EU-nämnden den 19 oktober 2018.
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