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Studieresan arrangerades med anledning av att Bulgarien innehar
ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Syftet var att diskutera aktuella EUfrågor med bl.a. företrädare för ordförandeskapet och parlamentets EUkommittés arbete.
Möte med bitr. finansminister Marinela Petrova
Den svenska delegationen träffade bitr. finansminister Marinela Petrova och
medarbetare från finansminisiteriet. Diskussionen kretsade kring aktuella
EU-frågor på finansområdet såsom skattefrågor och den kommande
fleråriga budgetramen. Man diskuterade även hur Brexit kommer att
påverka den kommande budgeten och framtida investeringar.
Möte med bitr. EU-ordförandeskapsministern Monica Panayotova
Monica Panayotova inledde mötet med en presentation av
ordförandeskapsarbetet och dess prioriteringar. Ordförandeskapets motto
Enade står vi starka har valts med omsorg för att spegla aktuella
utmaningar och möjligheter i EU. Delegationen fick information om de
valda prioriteringarna - Europas framtid och ungdomarna– ekonomisk
tillväxt och social sammanhållning, - det europeiska perspektivet och
Västra Balkans anknytning, - säkerhet och stabilitet i ett starkt och enat
Europa samt – digital ekonomi och framtidens kunskapsbehov. I den
efterföljande diskussionen berördes bl.a. EU:s utvidgning, digitala
agendan, migration och det gemensamma asylsystemet, den kommande
fleråriga budgetramen samt korruptionsbekämpning.
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Lunchmöte med fokus på rättighetsfrågor
Sveriges ambassadör Louise Bergholm inbjöd den svenska delegationen till
lunchmöte med representanter från olika ideella organisationer som arbetar
med rättighetsfrågor. Diskussionen rörde huvudsakligen jämställdhet,
minoriteters situation, främst romer, samt situationen för hbtqi-personer.
Möte med ledamöter i Bulgariens EU-kommitté
Mötet leddes av EU-kommitténs vice ordförande Ivelina Vassileva som
inledde med en kort presentation av EU-kommittén. Representanter för flera
partigrupper deltog vid mötet. I diskussionen väcktes en rad olika frågor,
bl.a. hur Bulgarien arbetar för att bekämpa korruption, rättighetsfrågor och
romers situation, den kommande flerårsbudgeten, migration, EU:s
utvidgning, Brexit samt klimatfrågan.
Övrigt
En guidad stadspromenad i Sofia avslutade den svenska delegationens
program.
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