Põhiseaduskomisjoni tegevuse ülevaade
Riigikogu XIII koosseisu IX istungjärgul

Ülevaade käsitleb Riigikogu põhiseaduskomisjoni tegevust Riigikogu XIII koosseisu IX
istungjärgul, perioodil 14. jaanuar – 21. veebruar 2019.
Komisjoni koosseis
Esimees:
Aseesimees:
Liikmed:

Marko Pomerants (IRL)
Jüri Adams (EVA)
Peep Aru (REF)
Helmut Hallemaa (KESK)
Mihhail Korb (KESK)
Hanno Pevkur (KESK)
Lauri Luik (REF)
Jaak Madison (EKRE)
Jevgeni Ossinovski (SDE)
Tiit Terik (KESK)

Istungite arv
IX istungjärgul pidas põhiseaduskomisjon 6 korralist istungit.
Eelnõud
Põhiseaduskomisjon määrati istungjärgu jooksul 1 seaduseelnõu ja 3 otsuse eelnõu
juhtivkomisjoniks. Istungjärgu lõpuks on komisjoni menetluses 16 seaduseelnõu ja 3 otsuse
eelnõu.
IX istungjärgul põhiseaduskomisjoni menetluses olnud eelnõudest:
Võeti vastu 5 seaduseelnõu ja 4 otsuse eelnõu:
1. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste
muutmise seaduse eelnõu (574 SE), vastu võetud 23.01.2019
2. Riigikogu otsuse „Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe Riigikohtu esimehe ametist
vabastamine“ eelnõu (787 OE), vastu võetud 31.01.2019
3. Riigikogu otsuse „Riigikohtu esimehe ametisse nimetamine“ eelnõu (796 OE), vastu
võetud 31.01.2019
4. Riigikogu otsuse „Riigikohtu liikme Jaak Luige kohtunikuametist vabastamine“ eelnõu
(801 OE), vastu võetud 19.02.2019

5. Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (778 SE), vastu võetud
20.02.2019
6. Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse
seaduse muutmise seaduse eelnõu (762 SE), vastu võetud 20.02.2019
7. Kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (776 SE),
vastu võetud 20.02.2019
8. Riigikogu otsuse "Riigireformi ja hea halduse põhialused" eelnõu (777 OE), vastu võetud
20.02.2019
9. Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seaduse
(Ühendkuningriigi väljaastumine Euroopa Liidust) eelnõu (781 SE), vastu võetud
21.01.2019
Arvamuse andmised
Lisaks eelnõude menetlemisele andis põhiseaduskomisjon viiel korral arvamuse teistele
komisjonidele.
1. Õiguskomisjonile arvamuse andmine Riigikogu otsuse „Õigusloomepoliitika põhialused
aastani 2030“ eelnõu (773 OE) kohta, komisjonis 15.01.2019
2. Väliskomisjonile arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta, mis on antud määruse,
millega vabastatakse Kosovo kodanikud viisanõudest Euroopa Liidu liikmesriikide
territooriumile reisimise ja seal lühiajalise viibimise korral, eelnõu kohta, komisjonis
15.01.2018
3. ELAKile arvamuse andmine Eesti seisukohtade kohta, mis on esitatud Suurbritannia ja
Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest
väljaastumise lepingu allakirjutamise ja sõlmimise ning verbaalnoodi kohta, komisjonis
22.01.2019
4. Riigikaitsekomisjonile arvamuse andmine kaitseväe korralduse seaduse muutmise
seaduse (783 SE) eelnõu kohta, komisjonis 21.01.2019 ja 28.01.2019
5. Sotsiaalkomisjonile arvamuse andmine Riigikogu otsuse „Rahvastikupoliitika põhialused
aastani 2035“ eelnõu (779 OE) kohta, komisjonis 28.01.2019
Kollektiivsed pöördumised
Komisjon arutas 28. jaanuari istungil kollektiivset pöördumist „Poliitilise dieedi kolm retsepti“,
pöördumises esitatud ettepanekud ei leidnud komisjonis esindatud poliitiliste jõudude enamuse
toetust ning komisjon otsustas ettepaneku tagasi lükata.

Koostas Anna-Liisa Pärnalaas

