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EU-nämndens delegationsresa till Bryssel den 20–21 
februari 2019 
 

Resans syfte 
Syftet med EU-nämndens studieresa till Bryssel den 20–21 februari 2019 
var att diskutera och få information om aktuella EU-frågor, däribland 
brexit, migrationsfrågor och den kommande långtidsbudgeten. Möten 
planerades bl.a. med representanter för kommissionen, Europaparlamentet 
och Sveriges ständiga representation i Bryssel (EU-representationen).  

Redogörelse för resan 
Delegationen genomförde under två dagar ett flertal möten med företrädare för 
kommissionen, Europaparlamentet, tankesmedjan European Policy Centre och 
Sveriges ständiga representation i Bryssel (EU-representationen).  

Delegationen diskuterade olika aspekter på EU:s framtid och brexit med Paulina 
Dejmeck Hack, finansiell rådgivare hos kommissionens ordförande Jean-Claude 
Juncker, kommissionär Frans Timmermans, förste vice ordförande i 
kommissionen samt europaparlamentarikern Danuta Hübner, ordförande i 
Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor (AFCO). Dessa frågor 
behandlades även med Sveriges EU-representation. I mötet med kommissionär 
Timmermans berördes även frågan om rättsstatens principer.  

I möte med Simon Mordue, biträdande generaldirektör för DG HOME och med 
EU-representationen diskuterades bl.a. EU:s migrationspolitik och pågående 
förhandlingar om reformeringen av det gemensamma europeiska asylsystemet 
och vidarebosättning.  

Den kommande långtidsbudgeten var en fråga i flera av diskussionerna om EU:s 
framtid och togs även upp mer ingående i möte med Paulina Dejmeck Hack och 
med EU-representationen. Vidare belystes pågående bilaterala förhandlingar på 
handelsområdet i delegationens möte med Maria Åsenius, kabinettschef hos 
kommissionär Cecilia Malmström. Även förhandlingar inom WTO berördes.  

I möte med Fabian Zuleeg, chef för tankesmedjan European Policy Centre 
behandlades flera frågor, bl.a. EU:s framtid, brexit, långtidsbudgeten och 
migration. Dessa frågor togs även upp i möte med ambassadör Lars Danielsson, 
chef för EU-representationen och biträdande myndighetschef ambassadör Åsa 
Webber.  
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BILAGA 1 

 
EU-nämndens delegation 

• Åsa Westlund (S), delegationsledare 

• Markus Selin (S)           

• Maria Strömkvist (S)                               

• Dag Larsson (S)                                         

• Anna Vikström (S)                                    

• Tomas Tobé (M) 

• Jessica Polfjärd (M)                                 

• Helena Bouveng (M)                               

• Hans Rothenberg (M)                                                         

• Martin Kinnunen (SD) 

• Ludvig Aspling (SD)                     

• Jonas Andersson (SD)                                                          

• Solveig Zander (C)                                    

• Ilona Szatmari Waldau (V)                                                 

• Helena Gellerman (L)                              

   
Utöver dessa deltog tjänstemän från EU-nämndens kansli 
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BILAGA 2 
 
EU-nämndens besök i Bryssel den 20–21 februari 2019 
 

Onsdagen den 20 februari 

10:15-11:15  Möte med Sveriges ständiga representation (EU-representationen) 
om asyl och migrationsfrågor 

11:15-12:00 Möte med ambassadör Mikael Lindvall om EU:s utrikespolitik 

12.00-13.00 Arbetslunch med Paulina Dejmek Hack, finansiell rådgivare hos 
Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker 

13:00-13:45 Möte med EU-representationen om brexit  

14:30-15:30 Möte med Maria Åsenius, kabinettschef hos kommissionär Cecilia 
Malmström  

16:00-16:45 Möte med EU-representationen om den kommande fleråriga 
budgetramen 

17:00-17:45 Möte med Simon Mordue, biträdande generaldirektör DG HOME 

19:30 Arbetsmiddag med ambassadör Lars Danielsson samt tjänstemän 
vid EU-representationen 

Torsdag den 21 februari 

9:00-10:00 Möte med ambassadör Åsa Webber, biträdande myndighetschef 
EU-representationen  

10:00-11:00 Möte med Fabian Zuleeg, chef för tankesmedjan European Policy 
Centre 

12.00-13.15 Lunch i Europaparlamentet alt. lunch på egen hand  

13:30-14:30 Möte med Danuta Hübner (EPP), ordförande AFCO   

15:00-16:00 Möte med kommissionär Frans Timmermans, förste vice 
ordförande i Kommissionen  
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