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2022-08-29 

  

Anm ärkning  

Sammanträdena börjar klockan 09.00 om inget annat anges. Inför informella 

ministermöten (se sid. 3) äger information och samråd i princip inte rum, 

såvida inte särskilda skäl föreligger. 

 

Septem ber 

Fredagen den 16 september 

Information och samråd inför möte i rådet (a llm änna frågor) den 20 

september. 

 

Fredagen den 23 september 

Information och samråd inför dels möte i rådet (jordbruks- och 

fiskefrågor) den 26 september, dels möte i rådet (konkurrenskraft – inre 

m arknad och industri sam t forskning ) den 29-30 september. 

 

Fredagen den 30 september 

Information och samråd inför dels möte i rådet (ekonom iska och 

finansiella frågor) den 4 oktober, dels ev. möte i rådet (transport, 

telekom  och energi) den 6 oktober. 

 

Oktober 

Obs! Onsdagen den 5 oktober kl. 14.00 

Informellt möte mellan stats- och regeringschefer den 6-7 oktober.  

 

Fredagen den 7 oktober 

Information och samråd inför dels ev. möte i rådet (sysselsättning, 

socia lpolitik, hälso- och sjukvård) den 10 oktober, dels möte i rådet 

(rätts liga och inrikes frågor)  den 13-14 oktober. 

 

Fredagen den 14 oktober 

Information och samråd inför dels möte i rådet (utrikes frågor) den 17 

oktober, dels möte i rådet (jordbruks- och fiskefrågor) den 17-18 

oktober, dels möte i rådet (a llm änna frågor) den 18 oktober. 

 

Obs! Onsdagen den 19 oktober kl. 14.00 

Information och samråd inför Europeiska rådet den 20-21 oktober. 

 

Fredagen den 21 oktober 

Information och samråd inför dels möte i rådet (m iljöfrågor) den 24 

oktober, dels ev. möte i rådet (transport, telekom  och energi) den 25-26 

oktober. 
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Novem ber 

Fredagen den 4 november 

Information och samråd inför dels möte i rådet (ekonom iska och 

finansiella frågor) den 8 november, dels möte i rådet (ekonom iska och 

finansiella frågor - budget) den 11 november. 

 

Fredagen den 11 november 

Information och samråd inför dels möte i rådet (utrikes frågor) den 14 

november, dels möte i rådet (utrikes frågor - försvar) den 15 november, 

dels möte i rådet (a llm änna frågor) den 18 november. 

 

Cosac plenarm öte 13-15 novem ber  

 

Fredagen den 18 november 

Information och samråd inför dels möte i rådet (jordbruks- och 

fiskefrågor) den 21-22 november, dels möte i rådet (allm änna frågor - 

sam m anhållning) den 22 november, dels möte i rådet (utrikes frågor - 

handel) den 25 november. 

 

Fredagen den 25 november 

Information och samråd inför dels möte i rådet (utrikes frågor - 

utveckling) den 28 november, dels möte i rådet (utbildning, ungdom , 

kultur och idrott) den 28-29 november, dels möte i rådet 

(konkurrenskraft – inre m arknad och industri sam t forskning  och 

rym d) den 1-2 december. 

 

Decem ber 

Fredagen den 2 december 

Information och samråd inför dels möte i rådet (transport, telekom  och 

energi) den 5-6 december, dels möte i rådet (ekonom iska och finansiella 

frågor) den 6 december, dels möte i rådet (rätts liga och inrikes frågor) 

den 8-9 december, dels möte i rådet (sysselsättning, socia lpolitik, hälso- 

och sjukvård) den 8-9 december. 

 

Fredagen den 9 december 

Information och samråd inför dels möte i rådet (utrikes frågor) den 12 

december, dels möte i rådet (jordbruks- och fiskefrågor) den 12-13 

december, dels möte i rådet (a llm änna frågor) den 13 december. 

 

Obs! Onsdagen den 14 december kl. 14.00 

Information och samråd inför Europeiska rådet den 15-16 december. 

 

Fredagen den 16 december 

Information och samråd inför dels möte i rådet (transport, telekom  och 

energi) den 19 december, dels möte i rådet (m iljöfrågor) den 20 december. 
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Augusti 

Utrikes frågor – försvar den 29-30 augusti 

Utrikes frågor (Gymnich) den 30-31 augusti 

 

Septem ber 

Allmänna frågor – sammanhållning den 1-2 september 

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård den 6-7 september  

Ekonomiska och finansiella frågor den 8-10 september 

Jordbruks- och fiskefrågor den 14-16 september 

 

Oktober 

Transport, telekom och energi den 11-12 oktober 

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård den 12-14 oktober  

 

 


