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Sammanfattning av den digitala invigningen av den parlamentariska 
dimensionen av det svenska EU-ordförandeskapet 
 
Den 26 januari 2023 stod riksdagens talman Andreas Norlén värd för ett digitalt invigningsmöte av 
den parlamentariska dimensionen av det svenska ordförandeskapet. Talmännen i de nationella 
parlamenten i EU, Europaparlamentet, kandidatländerna och särskilda gäster var inbjudna till 
invigningsmötet och nästan 30 deltog. Invigningsmötet inkluderade en kort presentation av det 
svenska ordförandeskapets prioriteringar och en överblick av riksdagens interparlamentariska 
konferenser och riksdagens ambitioner för den parlamentariska dimensionen. 
 
Talman Norlén inledde det digitala invigningsmötet genom att välkomna deltagarna och visa en 
förinspelad video, som finns tillgänglig på webbplatsen för den parlamentariska dimensionen av det 
svenska ordförandeskapet. 
 
Därefter vände sig talman Norlén till sina kollegor och konstaterade att det var den tredje gången som 
Sverige innehar ordförandeskapet i EU, och att landet tar på sig denna viktiga roll i oroliga tider. 
Rysslands olagliga invasion av Ukraina har pågått i över 300 dagar och detta är ett brott mot Ukrainas 
territoriella integritet och suveränitet samt ett angrepp mot freden och den rådande säkerhetsordningen 
i Europa. Han underströk att Rysslands krig i Ukraina kommer att fortsätta att avsevärt påverka den 
politiska dagordningen under våren, och att det svenska ordförandeskapets prioriteringar därför måste 
ses mot den bakgrunden. Talman Norlén presenterade det svenska ordförandeskapets fyra 
prioriteringar: säkerhet, konkurrenskraft, grön omställning och energiomställning samt demokratiska 
värden och rättsstatsprincipen. Han betonade att det svenska ordförandeskapet kommer att prioritera 
fortsatt ekonomiskt och militärt stöd till Ukraina, hantering av klimatutmaningen genom att 
implementera fit for 55-paketet, påskyndandet av energiomställningen och upprätthållandet av 
rättsstatsprincipen i EU. 
 
Under våren kommer riksdagen att anordna åtta interparlamentariska konferenser. Talman Norlén 
noterade att det finns en önskan om att träffas personligen igen efter pandemin. Följaktligen kommer 
majoriteten av de interparlamentariska konferenserna att arrangeras i riksdagen. Tre av dem kommer 
att vara tematiska konferenser om ämnen i linje med EU:s politiska agenda. Teman för de tematiska 
konferenserna är: 
 

• Konferens om cirkulär bioekonomi: Vägen till ett mer innovativt, resurseffektivt och 
konkurrenskraftigt Europa 

• Konferens om utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning 
• Konferens om demokratin i Europa 

 
Under diskussionen välkomnade alla deltagare talman Norléns initiativ att anordna en digital invigning 
av den parlamentariska dimensionen av det svenska ordförandeskapet i EU. Det var den första gången 
som ett parlament invigde den parlamentariska dimensionen, och ett antal deltagare ansåg att det sände 
en positiv och viktig signal om att den parlamentariska dimensionen är en betydelsefull del av ett EU-
ordförandeskap. Det konstaterades även att de nationella parlamenten och Europaparlamentet spelar en 
viktig roll i EU för att föra beslutsprocessen närmare medborgarna. 
 
Ett antal talmän uttryckte stöd för de svenska prioriteringarna. Några talmän framhöll även vikten av 
att säkerställa stabilitet på västra Balkan och i det europeiska grannskapet, fortsätta arbetet med EU:s 
utvidgningspolitik, bekämpa internationell brottslighet och hatbrott, och hantera klimatförändringarna. 
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Avslutningsvis uttryckte talman Norlén sin glädje över den stora uppslutningen vid den digitala 
invigningen, och han hoppades att detta initiativ skulle komma att bli en ny tradition. 
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