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Sotsiaalkomisjoni tegevuse ülevaade 

IX istungjärk (12.01.2015 – 19.02.2015) 

 

1) koosseis ja koosseisumuudatused 

Koosseis:  

Esimees -  Heljo Pikhof  

Aseesimees - Margus Tsahkna  

Liikmed - Viktor Vassiljev, Jüri Jaanson, Rein Aidma, Aare Heinvee, Etti Kagarov, Marika 

Tuus-Laul, Reet Roos 

 

2) istungite arv - 12, sealhulgas: 

a) korralised istungid – 12  

b) erakorralised istungid – 0 

c) avalikud istungid – 1 

Avalik istung „Üksikvanemate olukorrast ja vajadustest Eestis“ 26.01.2015; 

d) ühisistungid teiste komisjonidega - 0 

e) nn väljasõiduistungid – 0 

3) Eelnõud, mille Riigikogus menetlemisel oli komisjon juhtivkomisjoniks: 

a) enne perioodi algust menetluses olnud eelnõude arv – 16 

b) perioodi lõppemisel menetluses olnud eelnõude arv  

 seaduseelnõud - 9 

c) vastuvõetud seadused ja otsused (6+1) 

vastuvõetud seadused – 6  

vastuvõetud otsused - 1  

 773 OE  Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele" (vastu võetud 

27.01.2015) 

 731 SE Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse muutmise seadus (vastu 

võetud 29.01.2015) 

 757 SE  Rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus (vastu 

võetud 29.01.2015) 

 753 SE Tubakaseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (vastu võetud 

18.02.2015) 

 782 SE Ravimiseaduse muutmise seadus (vastu võetud 18.02.2015) 

 808 SE Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus (vastu võetud 

18.02.2015) 

 818 SE Ravikindlustuse seaduse muutmise seadus (vastu võetud 18.02.2015) 
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d) tagasilükatud eelnõud – arv ja loetelu 

tagasilükatud seaduseelnõud - 0 

e) lõpphääletusel vastu võtmata jäänud eelnõud – arv ja loetelu 

lõpphääletusel vastu võtmata jäänud eelnõud - 0 otsuse eelnõu 

f) tagasivõetud eelnõud – arv ja loetelu 

tagasivõetud eelnõud - 0 eelnõu 

 

4) ELAK-ile antud arvamused – arv ja loetelu 

ELAK-ile antud arvamused - 1 arvamus 

Arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse veterinaarravimite kohta ja Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004, milles 

sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve 

kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet, eelnõude suhtes COM(2014)558; 

COM(2014)557 

5) arvamused põhiseaduskomisjonile Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve asjades – 1 

03.02.2015 ja 10.02.2015 - Arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile ravimiseaduse § 

15 lõigete 1-3 põhiseaduspärasuse kohta (ravimite hulgi- ja jaemüügi juurdehindluse 

piirmäärade ja nende rakendamise korra kehtestamiseks antud volitusnormi kohta); 

 

6) algatatud olulise tähtsusega riiklike küsimuste arutelud – 0 

7) koostatud raportid - 0 

8) muud sisulised päevakorrapunktid, mis ei ole seotud eelnõude arutamisega (sh arvamused 

teistele komisjonidele eelnõude kohta, arvamused ametiisikute kandidaatide kohta, 

kuulamised jms)  

17.02.2015 – kokkuvõte XII Riigikogu sotsiaalkomisjoni tööst 

 

9) komisjoni välistegevus – 0 

 

 

 


