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Rilgikogu XIII koosseisu julgeolekuasutuste jñrelevalve
erikomisjoni tegevusest perloodil 14.06.2016 kuni 12.06.2017

Tallinn 12.06.2017 nr 2-4/jAJK/2

Julgeolekuasutuste seaduse § 36 bike 5 kohaselt esitab Riigikogu julgeolekuasutuste
järelevalve erikomisjon (edaspidi konzisjon) vahemalt uks kord aastas Riigikogule ülevaate
komisjoni tegevusest fling julgeoleku- ja jälitusasutuste jarelevalvest.

Komisjoni jarelevalveulesanded tulenevad julgeolekuasutuste seaduse §-st 36,
kriminaalmenetluse seadustiku §-st 126’s, elektroonillse side seaduse §-st 113 fling Eestit
okupeerinud riikide julgeolekuorgaflite vOi relvajoudude buure- voi vastuluureorganite
teenistuses olnud vOi nendega koostOod teinud isikute awele vötmise ja avalikustamise korra
seaduse §-st 11 ning kaitsevae korralduse seaduse § 42 kaitseväeluure koordineerimine ja
järelevalve.

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon kontroflib Kaitsepolitseiameti ja Teabeameti
tegevuse vastavust Eesti Vabariigi pohiseadusele ja krimiflaalmenetluse seadustikule,
riigisaladuse ja salastatud valisteabe seadusele nifig teistele Oigusaktidele. Ulalmainitud
asutustele hsafldus 2017. aastast jarelevalve Kaitsevaeluure tegevuse ule.

Käesolev ulevaade Ofi koostatud jargmistest komisjoni ülesannetest ja funktsioonidest lähtuvalt:

I. Parlamentaame kofitroll
II. Julgeolekuasutuste eelarvete arutebud
III. Seadusjargne ministrite regulaarsete aruannete kuubamine parlamentaarse

järelevalve korras
IV. Parlamentaarsed kuulamised ja järelevalve valitsuse tegevuse Ule
V. Arvamuse andmine pöhiseaduskomisjoflule
VI. Avaldusteja kaebuste menetlemised
VII. Välissuhtlus

Komisjoni istungid

Aruandeperioodil toimus 30 komisjoni istufigit, sealhulgas koim vaijasOiduistungit ning uks
erakorraline istung.

Komisjon kohtus julgeolekuasutuste ja jälitusasutuste järelevalve kaigus järgmiste miflistrite ja
ametnikega:

— peaministriga 1 korrab;

— kaitseministriga 2 korral;
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Kaitseministeeriumi kantsleriga 1 korral;

— Kaitsevüe Iuurekeskuse ulemaga - 3 korral;

— siseministriga — 3 korral;

Justiitsministeeriumi asekantsleriga vanglate alal — 1 korral;

— Justiitsministeeriumi asekantsler kriminaalpoliitika alal — 1 korral;

— Kaitsepolitseiameti peadirektoriga 3 korral;

— Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitjaga — 3 korral;

— Teabeameti peadirektoriga — 5 korral;

— Teabeameti peadirektori asetäitjaga 2 korral;

— Keskkriminaalpolitsei juhiga — 1 korral;

Riigi peaprokuröriga — 1 korral;

— Riigi juhtivprokuroriga — 1 korral;

— Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitjaga — 1 korral;

— Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsiooniburoo direktoriga — 1 korral;

— Oiguskantsleriga — 1 korral;

— Riigi lnfosusteemi Ameti peadirektoriga — 1 korral;

— Registrite ja Infosusteemide Keskuse esindajaga — 1 korral;

— UK Suursaatkonna I sekretariga — I korral.
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I. Parlamentaarne kontroll

Komisjon otsustas jälitus- ja julgeolekuasutuste jarelevalve ning muu tOO tOhustamiseks jatkata
regulaarseid kontrollkäike. See tahendab, et vahemalt kaks korda aastas viiakse laM kontrolle
jälitus- ja teabetoimikute pOhjal jtiuitustoimingute teostamise seaduslikkuse ule (JAS §-d 25 ja
26 fling KrMS § 126’3ja § 12614).

2016. aasta teisel poolel viidi läbi vastav kontrofl Kaitsepolitseiametis.

Jälitustoimikute ja teabetoimikute labivaatamisel oil pohitahelepanu suunatud isikute
pohiOiguste tagamisele jalitustoimingute tegemisel. Kontrolli eesmark oh tuvastada
toimikumaterjalide pohjal JAS §-des 25 ja 26 satestatud isikute pOhiOiguste piiramise asjaolusid
fling teabehanke toimingute vastavust seadusele.

Komisjon tutvus pistehise kontrolli kaigus kaitsepolitsei jalitustoimikutega, mis olid lOpetatud
aastal 2015. Kontrollimise tulemusena seadusrikkumisi ei tuvastatud.

Järgnevalt kontrollis komisjon Kaitsepohitseiameti poolt 2015. aastal teostatud pealtkuulamiste
seaduslikkust. Eesmark oh toimikumaterjalide pOhjal tuvastada JAS
§-des 25 ja 26 sätestatud isikute pOhiOiguste piiramise asjaolusid. Pealtkuulamised toimusid
Tallinna halduskohtuniku määruste alusel ja neis lubatud tahtaegadel.

2017. aasta juunikuus teostati pisteline kontroli Kaitsepolitseiametis, jälgimaks
jalltustoimingute teostamise seaduslikkust. Komisjoni ametnik tutvus teabetoimiku
materjaiidega, millised olid teostatud käesoleva aasta I kvartaiis. Seadusrikkumisi ei tuvastatud.

Nimetatud tegevused on osa komisjoni kontrolikaikudest regulaarselt teostada pariamentaarset
tsiviiikontroili julgeolekuasutuse tile ja anda vastuseid avahikkuse Oigustatud huvist tOusetunud
küsimustele.
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II. Julgeolekuasutuste eelarvete arutelud

Teabeameti peadirektor andis kobtumisel ulevaate 2016. aasta eelan’e täitmisest ja
2017. aasta eelawe taotlustest fling prioriteetidest. Komisjon arutas Teabeameti eelarve
kusimusi kahel istungil, algselt Teabearneti taotlusi ja teine kord, kui valitsus oh eelarve
numbrid kinnitanud. Komisjon veendus, et eelarve vOimaldab täila Teabeametile pandud
ulesanded.

Kaitseminister andis kohtumisel ulevaate Teabeameti 2016. aasta eelarve täitmisest ja 2017.
aasta eelaiwest ning prioriteetidest. Planeeritud eelarve aastaks 2016 taidetakse plaanipäraselt.
Minister kinnitas. et kavandatava 2017. aasta eelawega on Teabearnet suuteline täitma
pustitatud ulesanded.

Kohtumisel Kaitseministeeriumi kantsleriga arutati uuesti Teabeameti 2017. aasta eelarve
eelnöud, seda peale selle kinnitamist Vabariigi Vahitsuse poolt ja algatamist ffiigikogus.
Komisjon sai kindlust, et Teabeameti planeerilavad eesmargid saavutatakse.

Kobtumisel andis Kaitsepolltseiameti peadirektori asetäitja fllevaate 2016. aasta eelarve
tUitmisest ja 2017. aasta prioriteetsetest suundadest. Tema sonul täidetakse ameti ees seisvad
ulesanded plaanikohaselt. Peadirektori asetäitja vastas komisjoni Iiikmete kusimustele, mis olid
seotud Kaitsepolitseiameti plaanidega tulevikus. Komisjon hindas olemasohevat eelarvet ja
otsustas Kaitsepolitseiametiga kohtuda veel kord, kui Vabariigi Valitsus on 2017, aasta
riigieelarve kinnitanud.

Kohtumisel andis Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja ulevaate 2016. aasta eelarvest (JAS
§ 36 Ig 2 kohaselt). Peadirektori asetäitja vastas komisjoni hiikmete kusimustele, mis olid seotud
eelarves ettenahtud suuremate väljaminekutega. Kokkuvotvalt todes komisjon, et eelarve on
rahuldaval tasemel ja esile tulnud probleemid saavad praktilise lahenduse.

Kohtumisel andis siseminister ulevaate Kaitsepolitseiameti eelarve täitmisest 2016. aastal fling
2017. aasta eelan’est ja prioriteetidest. Vastavalt plaanitule taidetakse 2016. ansta eelarve.
Kaitsepolitseiameti eelarve projektis on an’estatud ameti arengu ja vOimekuse kasvuga ning
amet on suuteline täitma tema ees seisvad ulesanded. Riskikohaks on pagulastega seoses
lisandunud tooulesanded. Vabariigi Vahitsus aktsepteeris koiki tekkida voivaid kulutusi.
Minister vastas komisjoni liikmete prioriteetsust, turvalisust ja pagulasi puudutavatele
kusimustele.

Kohtumisel andis siseminister Ulevaate kaitsepolitsei 2017. aasta eelan’est. Komisjon veendus,
et eelan’e voimaldab täita etterilthtud tOoUlesanded ja lahendamist vajavad probleemid leiavad
lahenduse.
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Ill. Seadusjürgne ministrite regulaarsete aruannete knulamine parlamentaarse
jlirelevalve korns

Julgeolekuasutuste seaduse § 36 bike 2 kohaselt teavitavad peaministerja asjaomane minister
komisjoni julgeolekuasutuste ja jalitusametkondade tegevusest fling järelevalvest nende
tegevuse üle, sealhulgas esitavad vähemalt kord kuue kuu jooksul ulevaate nimetatud teemab.

Peaminister andis kohtumisel ulevaate Vabariigi Valitsuse pooh tehtavast jarelevalvest,
milline toimib valitsuse julgeolekukomisjoni kaudu, kus regulaarselt kaivad aru andmas
Kaitsepolitseiameti, Teabeameti ja Kaitsevae }uurekeskuse juhid. Kohtumisel keskendus
peaminister Eesti Vabariigi julgeoleku olukorrale, milrkides ära Venemaa suurOppuse
,.ZAPAD” mis toimub ajal, kui Eesli on Euroopa Liidu eesistujariik. Arutusel olid ka teemad,
mis puudutasid peaministri kohtumist NATO uue maja avamisel Brusselis, aga samuti valitsuse
strateegihise kommunikatsiooni keskuse ja situatsinonikeskuse tööle rakendamisest fling vastas
komisjoni hikmete kUsimustele. Kohtumiseh osalesid peaministri julgeolekunOunik ning
Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor.

Kaitseminister andis kohtumisel teada, et jarelevaive sojaväepohitsei ja Teabeameti tile toimub
vastavalt Vabariigi Valitsuse seadusele. Vahemalt korra aastas toimub järelevalve menetlus,
kus kontrollitakse asutuste tegevuse vastavust seadusele. Aastatel 2015-2Ol6jarelevalve kliigus
kontrohlitud osas ei ole asutustes tuvastatud ebaseaduslikkust. Kohtumisel oh arutusel
luurekeskuse teema, kim otsustati, et ministeerium koostab raagitud teemal analuüsi septembri
kuuks ja teemat arutatakse komisjonis edasi sUgisel.

Siseminister andis kohtumisel ulevaate ministeeriumi jarelevalvest asutustes, mis toimib
vastavalt Vabariigi Vahitsuse seadusele. Ametkondlik jãrelevalve toimub asutuse
tegevuskavade kinnitamisegaja tegevuste jälgimisega ning kuidas toimub tOokavade tllitmine.
Julgeolekuasutuste seadus mäarab järelevalve kohustused tsiviilkontrolhi pohiselt. Minister loeb
järelevalvesusteemi rahuldavaks. Ministeerium teostab jarelevalvet ülesannete osas, mida
rnrnisteerium on asutustele pannud. Jarelevalvet teostavad Riigikogu erikomisjon,
Oiguskantsher ja prokuratuur. Ministeerium jälgib finants ja administratiivset järelevalvet,
eelkoige voideldakse oma eelan’e eest. mida vaadatakse jooksvalt tile aasta sees, vajadusel
viiakse sisse parandused, taiendused. Minister kasitles veel pagulastega ja IT-ga seotud
teemasid fling vastas komisjoni hiikmete kUsimustele.
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IV. Parlamentaarscd kuulamiscd ja järelevalve valitsuse tegevuse ilk

Kaitsepolitseiameti kuulamised

Kaitsepolitselametiga kohtus komisjon neijal korral. Esimesel ja teisel kohtumisel
Kaitsepolitselameti peadirektori asetäitjaga olid komisjonis arutusel Kaitsepolitseiameti
eelarve kusimused.

Kolmandal kohtumisel Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitjaga oh komisjonis arutusel
Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite vol relvajoudude luure vOi vastuluure organite
teenistuses olnud vOi nendega koostood teinud isikutega arvelevOtmise avalikustamise seaduse
täitmine. Seadus vOeti vastu 1995. aastal. Komisjonile esitati ülevaade ajaloost ja tänasest
päevast.

Neijandal kohtumisel andis Kaitsepolitseiameti peadirektor komisjonile fllevaate 2016. aasta
sUndmustest, oma kokkuvOttes puudutas teemasid, mis olid seotud Venemaaga. Kasitleti
kübeteemat, terrorismi ja riigivastaste kuritegude teemasid.

Teabeameti ja Kaitseväe Iuurekeskuse kuulamised

Teabeametiga kohtus komisjon seitsmel korral. Esimesel ja teisel kohtumisel Teabeameti
peadirektoriga olid komisjonis arutusel Teabeameti eelarve kusimused.

Kolmandal kohtumisel Teabeametis (vüljasoiduistung) anti komisjonile fllevaade Venemaa
relvakaubandusest, samuti jarelevalve kUsimustes.

Neijandal ja seitsmendal kohtumisel andis Teabeameti peadirektor koos Kaitseväe
luurekeskuse juhiga ulevaate rahvusvahelisest olukorrast pingete keskustes Euroopas. Lahis
Idas ja Aasias.

Viiendal ja kuuendal kohtumisel oh komisjoni kohtumine Teabeameti peadirektori asetäitjaga,
kes andis ulevaate rahvusvahelisest terrorismist ja olukorrast Venemaal.

Kaitsevñe Inurekeskuse kuulamine

Komisjon kuulas Kaitsevlle Iuurekeskuse ülema ulevaadet Iuurekeskuse tegevusest, struktuurist
ja ulesannetest. Komisjoni poolne jarelevalve tuleneb kaitsevlle korralduse seaduse § 42
kaitsevaeluure koordineerimine ja järelevalve ([RI k06.07.2016, jOust 06.07.2016)

Riigikogu julgeolekuasutuste jarelevalve komisjonil on julgeolekuasutuste seaduse § 36
IOigetes 3 ja 5..7 satestatud Oigused ja kohustused jãrelevalveks Kaitsevae ule, kui Kaitsevagi
vä]jaspool Eesti Vabariigi territooriumi tegutsemise eesmargil isikuid kusitleb vOi varjatult
jälgib, kaasab isikut salajasse koostoosse, kasutab variisikut vol teeskleb eraoigusllku juriidilise
isiku struktuuriuksust vOi organit voi äriuhingu filiaali.
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Keskkriminaalpolitsei kuulaminc

Keskkriminaalpolitseiga kohtus komisjon uhel korral. Keskkriminaalpolitsei juht andis
ulevaate organiseeritud kuritegevusest Eestis ja puutumusest rahvusvahelise organiseeritud
kuritegevusega. Kajastati koostood siseriiklike ja valispartneritega, räägiti prioriteetidest fling
ressurssidest.

Tänane ressurss on enam vahem piisav, kuigi uks grupp voiks rohkem olla. Probleemiks on
seaduses ettenähtud aastane meneilustahlaeg, organiseeritud kuritegevus aga toimib 24/7 fling
an saamiseks kuidas ,,organisatsioon” toimib, laheb vaja aega. Keskkriminaalpolitsei juht
vastas komisjoni hikmete küsimustele.

Riigiprokuratuuri kuulamiscd

Riigi peaprokurör andis kohtumisel ulevaate prokuratuuri tOöst ja jarelevalvest jalitus- ja
julgeolekuasutuste ule 2016. aastal. Seoses infosusteemi JATIS toole hakkamisega muutub
järelevalve jälitustegevuse tile järjest labipaistvaks. Jaoskonna tasemel on täna ette näidata
vOimekuse kasvu, pigem Euleb jälitustegevust teha konkreetsetes asjades, kus seda on vaja teha,
mine asjades, kus vajadus on kUsitav. Ka kohalikul politseil peab olema öigus teha
jälitustegevust.

Riigiprokuratuuri süudistusosakond peub oma olemuslikult menetlema kahte liiki
kriminaalasju, esiteks, kus mängus on riigi julgeolek (fuusiline, majanduslik) ja teiseks, kui
tegemist on rahvusvahelise kuritegevusega. Ulejaanud menetlused peavad koik olema
menetletud allringkondades. Efektiivsus jalitustegevuses — vaadatakse, kas jälitustegevus on
viinud tOendini ja suUdistava kohtuotsuseni. vümast toetab ka infosQsteem JATIS. Riigi
peaprokuror vastas komisjoniliikmete ktisimustele kuritegevuse numbrite tahendustest,
personalikusimustest ja jalitustoimingute teavitamisest.

Esimesel korra kohtus komisjon riigiprokuratuuri järelevalveosakonna juhtiva
riigiprokuroriga, kes esitas prokuratuuri kokkuvOtte sideettevotetes salvestatud sOltumatute
logifailide alusel teostatud pealtkuulamisete seaduslikkuse kontrolli kohta jalitusasutustes
2016. aastal. Seadusrikkumisi kontrollimisel ci tuvastatud. Komisjonis olid arutlusel ka
logifailide tehnilise säilitamise ja ajailse faktori kusimused.

Prokuratuuripoolne kontroH tuleneb elektroonilise side seaduse § 113 lOikest 8. Prokuratuur on
juhtinud tähelepanu, et kOik sideettevotetele tark- ja riistvara tarnivad firmad on logifailide
moodustumise, andmearhitektuuri ja sailitamise lahendanud erineval moel. Kontrolli
efektiivsuse tagamiseks kohtus juhtivprokuror koigi sideettevotete juhatuse liikmetega, kus
jauti ka kokkuleppele, et iga kahe nädala tagant nad kontrollivad Jogifaile. Viimane abinou
tagab selle, et kOik logifailid on alles, mis on ka seaduse mOte. Käivad arutelud uue sideandmete
säilitamise seaduse vhljatOotamiseks.

Teisel kohtumisel andis juhtiv riigiprokuror koos Registrite ja Infosusteemide Keskuse
juhatajaga ulevaate infosusteemist JATIS, analtiüside/aruannete tegemise voimalusest kohtul,
politseil ja prokuratuuril.
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Justiitsministeeriumi vanglate osakonna kunlamine

Komisjon kohius Justiitsministeeriumi vanglate osakonna asekantsleriga Uhel korral.
Asekantsler andis ulevaate jalitusametkonna tegevusest ja järelevalve meetmetest osakonna töö
tOhustamisel 2016. aastal fling planeeritavatest tegevustest, prioriteetidest 2017. aastal.
Asekantsler vastas komisjoni liikmete kUsimustele.

Maksu-ja Tolliameti kuulamine

Komisjon kohtus Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitjaga fling uurimisosakonna juhiga
ühel korral. Peadirektori asetäitja fling uurimisosakonna juht andsid ulevaate ameti
uurimisosakonna töOst.

Ameti ettepanek on Maksu- ja Tofliameti lisamine jälitusasutuste loetellu, mis vähendaks
burokraatiat jalitusasutuste vahel, tagab operatiivsuse Maksu- ja Tolliameti poolt menetletavate
peitkuritegude Oigeaegsel avastamisel ja toendite kvaliteedi. Komisjoni liikmed said vastused
esitatud kusimustele. Ametil on oma ettekujutus Oigusaktide tuiendamise vajadusest, et
parendada ameti jalitustoimingute teostamise pãdevust.

Riigikantsclei julgcoleku ja riigikaitse koordinatsiooniburoo kuulamine

Kohtumisel komisjoniga andis Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo
direktor ülevaate koordinatsiooniburoo tegevusest. tänasest seisust, ressurssidest ja
tulevikuvaadetest.

Oiguskantsleri kuulamine

Komisjon kohius öiguskantsleri ja tema kolme nOunikuga uhel korral. Kohtumisel tutvustas
oiguskantsler nöunike tOOvaldkondi, kes siis tegelevad varjatud isikuandmete kogumise ja
tOOtlemise kontrolliga.

Oiguskantsleri buroo nOunik andis ulevaate teostatud tOodest. Eelmise perioodiga (ulevaate
aasta on septembrist-septembrini) on suudetud teostada jãrelkontroll koikides juba eelnevalt
kontrollitud jülitusasutustes. Tulemused olid positiivsed. Markimist väärib asjaolu, et büroo on
lOpetanud esimese pohjaliku julgeolekuasutuste kontrolli. Kontrollidel on omane suur
konkreetsus in vaadatakse asuwse toed ten’ikuna. Juigeolekuasutustele edasiatakse soovitused
regulatsiooni taiustamiseks. Praktikas tuleb alati mingi aja moOdudes regulatsioonides viia sisse
täpsustusi. Siseregulatsioone annab alati parandada, mis puudutab aga Euroopa Kohtu otsuseid,
siis neid otsuseid on kullaltki keeruline meie elus rakendada fling sefles osas tehakse koostOod
Justiitsministeeriumiga.

Edaspidiseks koostOövormidest komisjoniga, märgiti vajadust vahetada informatsiooni,
kooskolastada kontrofliplaane, et vältida dubleerimist ja vahetada kontroflakie. Esialgsed
tOösuunad said paika jajatkatakse koostOCd Oiguskantsleri ja tema kantselei ametnikega. TOUde
planeerimisel arvestame olemasoleva inimressursiga, seda plaanide kooslamisel ja kontrollide
teostamisel.
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Kobtuminc Riigi Infosflsteemi Ameti, Kaitsepolitseiameti fling Teabeametiga

Kobtumise teema oil kübeijuigeoiek, koime ameti pooit tehti teemakohane ülevaade. Koime
ameti poolt vastati komisjoni hikmete kusimusteie. Komisjon rohutas, et tuievikus kindlasti
jätkame selle teema kasitiemist.

Kobtumine UK Suursaatkonna I sekretriga

Kohtumise teema oil Suurbritannias vastu voetud jälgimisseadus, mis lubab riigivOimudel ligi
paäseda koigile, mida kodanikud internetis leevad. Seaduse kohaselt peavad riigis
internetiühendust pakkuvad ettevOtted saiiitama koikide kasutajate internetitegevuse ajaloo
uheks aastaks. Uus seadus jOustus 01.01.2017.aastai. Varasemaid seadusi uuriti koim korda ja
leiti, et seadust tuieb muuta seigemaks. NuUd peaks paranema lãbipaistvus, jarelevalve ja Uldine
teadlikkus.

Komisjoni vñljasoiduistungid

Komisjon kohtus Viru Vangla juhtkonnaga. Teabeburoo juhi juhtis komisjoni tahelepanu
sellele, et karistusseadustiku muudatus on huppeliselt kasvatanud vallrteomenetluste arvu,
milliste menetiemine votab suure osa tööajast. Vangla koostab komisjonile memo.

Järgmine kohtumine oh Ida prefektiga. Prefekt andis ulevaate regiooni arengust, valupunktidest
ja politsei toimimisest.

Komisjon kohtus Tartu Vangia juhtkonnaga. Vangiadirektor andis uievaate vangla toimimisest,
tuues valja probieemi vabanenud isikutega. kes ..istuvad keilast keliani” ja vabanedes neile
mingit jareievaivet ei kohaldata. Samas vangile, kes vabaneb ennetahtaegselt. kohaidatakse
järeievalvet. Komisjon vöttis informatsiooni teadmiseks.

V. Arvamuse andmine pOhiseaduskomisjonile

Komisjon arutas Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 Ig 4 muutmist ja andis arvamuse
pohiseaduskomisjonile (erikomisjoni liikmete julgeolekukontrofli iabimisest). Komisjon leidis,
et ei saa anda enda kohta seisukohta, arvamuse/seisukoha peaksid kujundama fraktsioonid.

VI. Avaldusteja kaebustc menetlemised

Aruandeperioodil laekusid kornisjonile kaheksa kodaniku avaldused. Komisjon vastas
kOikidele kodanikele seigitavait. noustades avaldajaid nende probieemideie vastuse ieidmisei.
Suures enamuses olid sisulist lahendamist noudvad kirjad ja need edastati asjaomastele
asutusteie, nende probleemide lahendamine ci kuulu komisjoni pädevusse.

VII. Vülissuhtlus

Komisjoni esimees osaies kokku kahel kohtumistel: detsembris 2016 Washingtonis,
5.parlamentaaride juigeoiekukonverentsii ja juunis 2017 Riias 8.parlamentide liikmete
julgeolekufoorum ii.
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Lisaks väljaslas Komisjon amandeperioodil kuus Euroopa Liidu ja NATO vastava tasemega
riigisaladuse luba neijale ministrile ja neli luba Riigikogu liikmele. Kilesoleval ajal on
menetluses kahe ministri load.

Komisjoni koosscis

Komisjoni koosseisu kuulub kuus hige[. igast Riigikogus esindalud erakonnast uks luge.

Komisjoni esirnees:

Komisjoni aseesimees:

Liikmed:

Raivo Aeg (IRL)

Kalle Laanet (RE)

Erki Savisaar (ICE)

Krista Aru (VE)

Toomas Jurgenstein (SDE)

Uno Kaskpeit (EKRE).

Komisjoni koosseisus toimusid liikmete vahetused, lahkusid Kalev Kotkas, Ken-Marti Vaher,
ja Arto Aas. Saabusid Kalle Laanet, Toomas Jurgenstein ja Raivo Aeg. Vahetused oil tingitud
Vabariigi Valitsuse koosseisu muutumisest.
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