Põhiseaduskomisjoni tegevuse ülevaade
Riigikogu XIII koosseisu IV istungjärgul
Ülevaade käsitleb Riigikogu põhiseaduskomisjoni tegevust Riigikogu XIII koosseisu IV
istungjärgul, perioodil 12. september – 16. detsember 2016.
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Helmut Hallemaa, komisjoni liige alates 24.11.2016
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Istungite arv
IV istungjärgul pidas põhiseaduskomisjon 18 korralist istungit, sealhulgas 1 ühine istung
sotsiaal- ja kultuurikomisjoniga kodanikuühiskonna arengust.
Eelnõud
Põhiseaduskomisjon määrati istungjärgu jooksul 10 seaduseelnõu ja 6 otsuse eelnõu
juhtivkomisjoniks. Istungjärgu lõpuks on komisjoni menetluses 17 seaduseelnõu ja 3 otsuse
eelnõu.
IV istungjärgul põhiseaduskomisjoni menetluses olnud eelnõudest:
Võeti vastu 5 seaduseelnõu ja 4 otsuse eelnõu:
1.

Avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse (Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine)
eelnõu (240 SE), vastu võetud 28.09.2016

2.

Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse“ Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni
moodustamine“ muutmine“ eelnõu (286 OE), vastu võetud 27.09.2016

3.

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE), vastu
võetud 19.10.2016

4.

Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (262 SE), vastu
võetud 08.12.2016

5.

Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine"
muutmine" eelnõu (344 OE), vastu võetud 13.12.2016

6.

Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse“ Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni
moodustamine“ muutmine“ eelnõu (345 OE), vastu võetud 13.12.2016

7.

Välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (251 SE), vastu võetud
14.12.2016

8.

Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse
eelnõu (252 SE), vastu võetud 14.12.2016

9.

Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine„
muutmine“ eelnõu (348 OE), vastu võetud 14.12.2016

Tagasi lükati 3 seaduseelnõu ja 3 otsuse eelnõu:
1. Riigikogu otsuse „Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni materjalide avalikustamisest“
eelnõu (234 OE), tagasi lükatud 21.09.2016
2.

Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu rahvaalgatuse võimaldamiseks (228
SE), tagasi lükatud 27.09.2016

3. Riigikogu otsuse “Rahvahääletuse korraldamine Euroopa Liidu immigrantide ümberjaotamise
kava osas” eelnõu (261 OE), tagasi lükatud 27.09.2016
4. Riigikogu otsuse Rahvahääletuse korraldamine Eesti rahvusvahelise kaitse saajate piirarvu
kehtestamiseks“ eelnõu (229 OE), tagasi lükatud 22.09.2016
5. Haldusreformi seaduse § 9 täiendamise seaduse eelnõu (273 SE), tagasi lükatud 26.10.2016
6. Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (272 SE), tagasi lükatud
27.10.2016
Esitaja/algataja võttis tagasi 2 eelnõu:
1.

Haldusreformi seaduse muutmise seaduse eelnõu (274 SE), võeti tagasi 26.10.2017

2.

Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (314 OE), võeti tagasi
15.11.2016

Arvamuse andmised
Lisaks eelnõude menetlemisele andis põhiseaduskomisjon 6 korral arvamuse Riigikohtule
põhiseaduslikkuse järelevalve asjades.
1. Riigikohtule arvamuse andmine haldusreformi seaduse § 9 lõike 1 teise lause ja § 28 punkti
2 põhiseaduspärasuse kohta, komisjonis 29.08.2016; 30.08.2016
2. Riigikohtule arvamuse andmine vangistusseaduse § 94 lg 5 põhiseaduspärasuse kohta,
komisjonis 13.09.2016
3. Riigikohtule arvamuse andmine valla- ja linnavolikogude esitatud taotluste ja haldusreformi
seaduse põhiseaduspärasuse kohta, komisjonis 19.09.2016
4. Riigikohtule arvamuse andmine Kullamaa Vallavolikogu taotluse põhjendatuse kohta
tunnistada haldusreformi seaduse (HRS) § 3, §-d 9-13 ja § 24 lg 1 põhiseadusvastaseks ja
kehtetuks, komisjonis 27.09.2016
5. Riigikohtule arvamuse andmine Tõstamaa Vallavolikogu taotluse põhjendatuse kohta
tunnistada haldusreformi seaduse (HRS) § 3, § 4 lg 1, § 7 lg 4 ja lg 5, § 8, § 9-13 ja § 24
põhiseadusvastaseks ja kehtetuks, komisjonis 27.09.2016
6. Riigikohtule arvamuse andmine kohalike maksude seaduse (KoMS) § 10 lg 4
põhiseaduspärasuse kohta, komisjonis 21.11.2016
Põhiseaduskomisjon andis 2 korral arvamuse Euroopa Liidu asjade komisjonile (ELAK).
1. ELAKile arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiivi kolmandate riikide kodanike kõrgema tasandi kutseoskusi nõudva töö eesmärgil riiki
sisenemise ja seal elamise tingimuste eelnõuga COM(2016) 378, komisjonis 26.09.2016
2. ELAKile arvamuse andmine menetlustingimuste määruse, kvalifikatsioonitingimuste
määruse, vastuvõtutingimuste direktiivi muutmise ja EL ülese ümberasustamise määruse
eelnõude kohta COM(2016) 465; COM(2016) 468; COM(2016) 466; COM(2016) 467,
komisjonis 24.10.2016
Lisaks arutas põhiseaduskomisjon 26.09.2016 ja 25.10.2016 istungitel riigikaitsekomisjoni
ettepanekut kaaluda Riigikogu liikme staatuse seaduse § 19 lõike 4 muutmise algatamist
selliselt, et Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni liikmed läbiksid
julgeolekukontrolli
Õiguskantsleri ettepanekud
Põhiseaduskomisjon arutas 11.10.2016 istungil õiguskantsleri ettepanekut viia
looduskaitseseaduse § 20 põhiseadusega kooskõlla ning otsustas seda ettepanekut toetada:
Ettekanded ja ülevaated
Õiguskantsleri aastaülevaade, komisjonis 13.09.2016

Muu tegevus
Põhiseaduskomisjon arutas 12.09.2016 Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna märgukirja
„Nõuan rahvahääletust, et immigratsiooni- ja pagulaspoliitika oleks Eesti rahva kontrolli all.
Immigratsioon ei tohi ületada senist taset“

Koostanud: Pille Naar, Silja Tammeorg

