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Kära EU-intresserade,

Vi befinner oss mitt i en energikris. Rysslands invasion
av Ukraina har påverkat energiförsörjningen i EU och
lett till ökade elpriser.

Att skydda EU:s medborgare från högre energipriser är
prioriterade områden för EU:s ledare. En av de
åtgärder som EU:s medlemsländer kommit överens om
är att på kort sikt öka gasreserverna för att säkerställa
tillräcklig tillgång. I september 2022 var den
genomsnittliga nivån för gaslager i medlemsländerna
nästan 90 procent. Det överenskomna minimimålet för
EU för slutet av 2022 är 85 procent. Europa är med
andra ord redo för vintern enligt de uppsatta målen. 

Europaparlamentet har röstat för sanktioner mot Iran
på grund av försöket att undertrycka demonstrationer
med anledning av mordet på 22-åriga Masha Amini.
Tyskland, Frankrike, Danmark, Spanien, Italien och
Tjeckien har lagt fram 16 förslag till nya EU-sanktioner
mot Iran. Länderna som föreslår sanktionerna siktar på
att EU:s utrikesministrar ska besluta om dem vid deras
möte den 17 oktober. 

Europa Dirket Södertälje anordnar inga egna
evenemang under oktober månad, se annat spännande
på gång under "Aktuellt". 

Vi önskar er en fortsatt fin höst!

AKTUELLT

17 oktober 14.00 - 16.00
"Möjligheterna och
begränsningarna i EU:s
säkerhetspolitik" 
Webbinarium via Zoom 
Vad behöver strategiska ledare
som arbetar med civil
beredskap och totalförsvar i
den europeiska och globala
kontexten idag och imorgon?
EU-kommissionens
representation i Sverige och
Försvarshögskolan bjuder in till
ett högaktuellt seminarium.
Anmäl dig senast 14 oktober.

Missade du förra månadens
evenemang arrangerade av
Europa Direkt Södertälje? Nu
finns en del av dem inspelade
och textade på vår youtube
kanal. Ta gärna del av
seminariet om EU:s chipact
med Thorbjörn Ebefors och vår
analys av Ursula von der
Leyens linjetal till unionen som
hölls den 14 september. 

Södertälje stadshus, Nyköpingsvägen 26, Södertälje

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/energy-prices-and-security-of-supply/
https://www.euronews.com/my-europe/2022/10/06/european-parliament-calls-for-eu-sanctions-on-iran-over-repression-of-street-protests
http://instagram.com/edicsodertalje
https://www.facebook.com/EuropaDirektSodertalje/
https://mobile.twitter.com/edicsodertalje
https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/for-medborgare/Europa-Direkt-Sodertalje/
https://sweden.representation.ec.europa.eu/events/mojligheterna-och-begransningarna-i-eus-sakerhetspolitik-2022-10-17_sv
https://sweden.representation.ec.europa.eu/events/mojligheterna-och-begransningarna-i-eus-sakerhetspolitik-2022-10-17_sv
https://www.fhs.se/centrum-for-totalforsvar-och-samhallets-sakerhet/var-verksamhet/anmalningsformular/general-invitation-understanding-the-opportunities-and-constraints-of-eu.html
https://www.youtube.com/channel/UCLOI64Gar3sr5I0Ae8bvaNQ?app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=HHN3AeEghxY
https://youtu.be/ZfjImmlRwgs

