
Council that is still recovering from COVID-19. These issues have an impact not just on
policies, but also on the Union itself. Considering exceptional instability and economic
concerns, there is an urgent need for a European joint-decision making (Bengtsson &
Lewander, 2022).  

Regarding the current challenges facing the EU, the Swedish Presidency has set the following
Priorities: Security, competitiveness, green and energy transitions, democratic values and
the rule of law (Sweden2023, 2023a). The Swedish Presidency's goals reflect principles that
Sweden has always advocated in the EU, but they also respond to the Union's present
geopolitical and economic concerns (Bengtsson & Lewander, 2022). 

Adding to this, another crucial aspect is the upcoming end of the European agenda for 2019-
2024. It is now up to the Council to achieve its unfinished objectives. The expectations on the
Swedish Presidency to reach certain goals during their Presidency are therefore high with
the Member States expecting Sweden to act as an “Honest Broker” serving as an unbiased
mediator in legislative negotiations (Sweden2023, 2023b).
If Sweden is unable to complete enough legislative acts, it will leave an impossible amount of
unfinished business for the next Presidency to cope with and influence the next
Commissions agenda. As a result, one can expect substantial negotiations throughout this
Presidency.  
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För tillfället pågår ett krig på europeisk mark och unionen återhämtar sig fortfarande från
Covid-19 pandemin. Dessa frågor påverkar inte bara politiken utan också unionen själv. På
grund av den exceptionella instabiliteten samt ekonomiska farhågor råder det därför ett
brådskande behov av gemensamt europeiskt beslutsfattande (Bengtsson & Lewander,
2022). För att adressera de rådande utmaningar som EU står inför har det svenska
ordförandeskapet fastställt följande prioriteringar: Säkerhet - enighet, Konkurrenskraft,
Grön omställning och energiomställning, Demokratiska värden och rättsstatsprincipen -
vår grundval (Sweden2023, 2023a). Målen för det svenska ordförandeskapet återspeglar
principer som Sverige alltid har förespråkat i EU, men de svarar även på unionens
nuvarande geopolitiska och ekonomiska utmaningar (Bengtsson & Lewander, 2022). 

En annan avgörande aspekt för det svenska ordförandeskapet är det kommande slutet för
den europeiska agendan för 2019–2024, det är därmed rådets uppgift att hinna uppnå sina
oavslutade mål för perioden (Bengtsson & Lewander, 2022). Det svenska ordförandeskapet
har därmed höga förväntningar på sig att uppnå vissa mål under sin period som ordförande.
Vidare är även förväntningar bland medlemsstaterna höga på att Sverige ska agera som en
“Honest Broker”, det vill säga som en opartisk medlare vid lagstiftningsförhandlingar
(Sweden2023, 2023b). Om Sverige inte kan slutföra tillräckligt med lagstiftning under sin
period kan det lämna en för stor mängd oavslutade mål för nästa ordförandeskap att
hantera. På grund av det rådande förutsättningarna bör man därför förvänta sig betydande
förhandlingar under hela detta ordförandeskap. 
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