Põhiseaduskomisjoni tegevuse ülevaade Riigikogu XIII koosseisu I
istungjärgul
Antud lühiülevaade käsitleb Riigikogu põhiseaduskomisjoni tegevust Riigikogu XIII
koosseisu I istungjärgul, perioodil 30. märts - 18. juuni 2015.
Komisjoni koosseis
Esimees:
Kalle Laanet (RE)
Aseesimees: Jüri Adams (EVA)
Liikmed:
Andres Anvelt (SDE)
Martin Kukk (RE)
Mart Nutt (IRL)
Andre Sepp (RE)
Mihhail Stalnuhhin (KE)
Priit Toobal (KE)
Istungite arv
I istungjärgul tuli põhiseaduskomisjon kokku 13 korral, mis olid kõik korralised istungid,
sealhulgas 1 ühine istung kultuuri-, riigikaitse-, sotsiaal-, välis- ja õiguskomisjoniga. Ühisel
istungil käsitlesid komisjonid Eesti seisukohti „Euroopa rände tegevuskava“ ja „Euroopa
julgeoleku tegevuskava“ kohta.
Eelnõud
Põhiseaduskomisjon määrati istungjärgu jooksul 12 seaduseelnõu ja 6 otsuse eelnõu
juhtivkomisjoniks. Istungjärgu lõpuks on komisjoni menetluses 9 seaduseelnõu ja 1 otsuse
eelnõu.
I istungjärgul põhiseaduskomisjoni menetluses olnud eelnõudest:
Võeti vastu 2 seaduseelnõu ja 5 otsuse eelnõu:
1. Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel
valimisea langetamiseks eelnõu (703 SE), vastu võetud 06.05.2015
2. Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (9 OE), vastu
võetud 07.05.2015
3. Riigikogu otsuse „Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine“ eelnõu (10 OE), vastu
võetud 07.05.2015
4. Riigikogu otsuse „Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine” eelnõu (11
OE), vastu võetud 07.05.2015

5. Riigikogu otsuse "Riigikohtu liikme Jüri Ilvesti kohtunikuametist vabastamine" eelnõu (34
OE), vastu võetud 09.06.2015
6. Riigikogu otsuse „Paavo Randma Riigikohtu liikmeks nimetamine“ eelnõu (35 OE), vastu
võetud 09.05.2015
7. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise
seaduse eelnõu (36 SE), vastu võetud 11.06.2015
Tagasi lükati 1 seaduseelnõu:
1. Pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 täiendamise seaduse eelnõu (4 SE), tagasi lükatud
10.06.2015
Arvamuse andmised
Lisaks eelnõude menetlemisele andis põhiseaduskomisjon 5 korral arvamuse Riigikohtule
põhiseaduslikkuse järelevalve asjades.
1. Riigikohtule arvamuse andmine Riigikogu valimise seaduse § 4 lg 3 ja § 22 lg 3
põhiseaduspärasuse kohta (PSJV 3-4-1-2-15), komisjonis 16.04.2015
2. Riigikohtule arvamuse andmine elektrituruseaduse (ELTS) § 592 lg 1 koosmõjus § 59 lg 1 ja
2 regulatsiooniga põhiseaduspärasuse kohta, komisjonis 16.04.2015
3. Riigikohtule arvamuse andmine karistusseadustiku § 141 lg 2 põhiseaduspärasuse kohta
(PSJV 3-4-1-13-15), komisjonis 28.04.2015
4. Riigikohtule arvamuse andmine krediidiasutuste seaduse § 106 põhiseaduspärasuse kohta
(PSJV 3-4-1-20-15), komisjonis 28.04.2015
5. Riigikohtule arvamuse andmine kohtute seaduse § 1325 p 1 ja Eesti keskmise palgaga seotud
ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade
seaduse ja kohtute seaduse muutmise seaduse § 4 lg 4 kohta (3-4-1-21-15), komisjonis
25.05.2015; 26.05.2015
Samuti andis põhiseaduskomisjon kahel korral arvamuse Euroopa Liidu asjade komisjonile.
1. ELAKile arvamuse andmine Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa rände tegevuskava“ (COM
(2015) 240 final) ning Eesti seisukohtade kohta, komisjonis 11.06.2015
2. ELAKile arvamuse andmine Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa julgeoleku tegevuskava“

(COM (2015) 185 final) ning Eesti seisukohtade kohta, komisjonis 11.06.2015

Ettekanded ja ülevaated
1. Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori Viljar Peebu ettekanne „Avaliku teabe seaduse ja
isikuandmete kaitse seaduse täitmisest aastal 2014“. Soovitused aastaks 2015 (komisjonis
04.05.2015).
2. Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe ülevaade kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste
ühetaolise kohaldamise kohta (komisjonis 25.05.2015).
3. Riigi peaprokuröri Lavly Perlingu ülevaade seadusega prokuratuurile pandud ülesannete
täitmise kohta 2014. aastal (komisjonis 09.06.2015).
4. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Mari-Liis Sepperi 2014. aasta
tegevuse ülevaade (komisjonis 09.06.2015).
5. Justiitsminister Urmas Reinsalu tutvustas komisjonile Justiitsministeeriumi tööplaani
(komisjonis 12.05.2015).
6. Siseminister Hanno Pevkur tutvustas komisjonile Siseministeeriumi tööplaani (komisjonis
08.06.2015).
Muu tegevus
Põhiseaduskomisjon arutas Jüri Adamsi ja Eesti Vabaerakonna Algatusrühma kollektiivset
pöördumist "Lõpetada erakondade ületoitmine!" (komisjonis 16.04.2015; 28.04.2015).
Komisjon külastas Riigikohut ning kohtus Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe ning Riigikohtu
liikmetega (02.06.2015).

Koostanud: Pille Naar, Silja Tammeorg

