
Ülevaade Riigikogu XII koosseisu väliskomisjoni I istungjärgu tööst  

 

Ülevaade kajastab Riigikogu XII koosseisu I istungjärgu ja I ja II istungjärgu vahelise aja 

tööd. 

11. aprill 2011 toimus Riigikogu XII koosseisu väliskomisjoni esimene istung, kus valiti 

väliskomisjoni esimeheks Marko Mihkelson (Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon) ja 

aseesimeheks Enn Eesmaa (Eesti Keskerakonna fraktsioon). Ajavahemikul 11. aprill kuni 

16. juuni 2011 toimus 20 väliskomisjoni istungit, sealhulgas 1 ühine väljasõiduistung 

riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe Peastaapi. Riigikogu I ja II istungjärgu vahelisel ajal 

toimus 5 väliskomisjoni istungit. 

  

Väliskomisjon menetles I istungjärgu jooksul 1 Vabariigi Valitsuse poolt algatatud 

seaduse eelnõu (12 SE) ja algatas 4 Riigikogu otsust (18 OE, 19 OE, 20 OE, 21 OE). 

Riigikogu I ja II istungjärgu vahelisel ajal menetles väliskomisjon 1 Euroopa Liidu eelnõu 

COM (2011) 290. 

  

Ühisistungid, väljasõiduistungid ja avalikud istungid 

03.05.2011     Ühine väljasõiduistung riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe Peastaapi. Kuulati 

ülevaadet Eesti kaitseväe üksuste osalemisest ja olukorrast välisoperatsioonidel. 

  

  

Väliskomisjon menetles juhtivkomisjonina: 

  

 Väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse "Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni 

Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (18 OE); 

 Väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse "Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 

Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (19 OE); 

 Väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti 

Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (20 

OE); 

 Väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni 

Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" eelnõu (21 OE); 

 Vabariigi Valitsuse algatatud Cotonou lepingu teistkordse muutmise lepingu 

ratifitseerimise seaduse eelnõu (12 SE). 

  

Euroopa Liidu eelnõud: 

  

 Väliskomisjon võttis Riigikogu nimel seisukoha Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

kohta, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse 

kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need 

kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud COM (2011) 290. 

  

  

  

Väliskomisjon: 

 kuulas ülevaadet arengutest seoses Eesti kodanike rööviga Liibanonis; 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 12. aprilli 2011 istungil; 

 arutas Eesti seisukohti NATO välisministrite mitteametlikul kohtumisel 14.-15. aprillil 

2011 Berliinis; 

 arutas Riigikogu välisdelegatsioonide moodustamise üldpõhimõtteid; 

 kuulas ära ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Omaanis, Saudi Araabias ja Bahreinis, resideerimisega Tallinnas; 

 kuulas ära ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Taani Kuningriigis; 

 kuulas ülevaadet Eesti suhetest Kesk-Aasia riikidega ning viimastest arengutest 

regioonis; 

 arutas 17. aprillil 2011 toimunud Soome parlamendivalimisi; 
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 kuulas ülevaadet arengutest Hiinas ja Eesti-Hiina kahepoolsetest suhetest; 

 moodustas komisjoni otsusega Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (EMPA) ja 

Euroopa Julgeoleku- ja Kaitseassamblee (WEU, kuni 1. juulini 2011) Eesti delegatsioonid; 

 kuulas ülevaadet olukorrast Liibanonis, Süürias ja Egiptuses; 

 kuulas ära ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Kuveidi Riigis, asukohaga Tallinnas; 

 kuulas ära ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Araabia Ühendemiraatides ja Katari Riigis, asukohaga Tallinnas; 

 kuulas ära ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Bulgaaria Vabariigis; 

 kuulas ära ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Bosnias ja Hertsegoviinas, asukohaga Sofias; 

 kuulas ära ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, 

alalise esindaja ametikohale Euroopa Nõukogu juures Strasbourgis; 

 arutas Riigikogu välissuhtluse korraldust ning Riigikogu välislähetuste 2011. aasta 

eelarvet ja plaane; 

 kuulas ülevaadet arengutest Venemaal; 

 kuulas välisminister Urmas Paeti ülevaadet Vabariigi Valitsuse välispoliitilistest 

prioriteetidest; 

 kuulas ülevaadet olukorrast Liibüas; 

 kuulas ülevaadet arengutest NATOs pärast Lissaboni tippkohtumist; 

 kuulas ülevaadet arengutest Sahara-aluses Aafrikas; 

 alustas kuulamisi Aasia strateegia teemal; 

 arutas Riigikogu parlamendirühmade tegevuse korraldust; 

 kuulas ülevaadet rahvusvahelisest terrorismist; 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 13. mai 2011 istungil 

(kaubandus); 

 kohtus Vabariigi Presidendiga 16. mail 2011 Kadriorus; 

 kuulas ülevaadet Eesti ja Georgia kahepoolsetest suhetest; 

 kuulas ülevaadet Eesti esindatusest Lähis-Idas; 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 23. mai 2011 istungil 

(kaitseministrid); 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 23.-24. mai 2011 istungil, kus 

osalesid ka arengukoostööministrid; 

 kuulas ülevaadet olukorrast Valgevenes; 

 kuulas ülevaadet Vene Föderatsioonis asuvate Eesti konsulaaresinduste tööst; 

 kuulas ülevaadet arengutest Venemaal ning Eesti ja Venemaa kahepoolsetest suhetest; 

 kuulas ülevaadet Balti Assamblee Eesti delegatsiooni prioriteetidest Eesti eesistumise 

perioodil; 

 kuulas Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostatud Aasia programmi 

arutelupaberi tutvustust; 

 kuulas ülevaadet Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi 2007-2013 (ENPI) Eesti-

Läti-Vene piiriülese koostöö programmi elluviimisest,   Eesti seisukohtadest  2014+ 

finantsperspektiivi läbirääkimisteks ning  Eesti-Vene kahepoolse piiriülese koostöö 

hetkeseisust; 

 kuulas ära ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Ameerika Ühendriikides, asukohaga Washingtonis; 

 kuulas ära ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Kanadas ja Mehhiko Ühendriikides, asukohaga Washingtonis; 

 kuulas ära ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Ukraina Vabariigis ja Moldova Vabariigis, asukohaga Kiievis; 

 arutas poliitilisi ja majanduslikke arenguid Lätis; 

 kuulas ülevaadet arengutest Pakistanis; 

 kuulas ülevaadet 8.-9. juuni 2011 NATO kaitseministrite kohtumisest; 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 20. juuni 2011 istungil; 

 kuulas ülevaadet välisministeeriumi valitsemisala 2011. aasta eelarve täitmisest ja 2012. 

aasta eelarve kavandamisest; 



 kuulas ülevaadet Liibanonis röövitud Eesti kodanike vabastamisest; 

 arutas Eesti seisukohti 14.-15. juuli 2011 Euroopa Liidu arenguministrite mitteametlikul 

kohtumisel; 

 arutas Eesti seisukohti 18. juuli 2011 Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil; 

 kuulas ära ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Kasahstani Vabariigis  ja Türkmenistanis, asukohaga Astanas; 

 kuulas ära ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Kirgiisi Vabariigis ja Tadžikistani Vabariigis, resideerimisega Astanas; 

 kuulas ära ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Liibanoni Vabariigis ja Süüria Araabia Vabariigis, asukohaga Ankaras; 

 kuulas ära ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, 

alalise esindaja ametikohale, Euroopa Koostöö ja Julgeoleku Organisatsiooni juures 

(OSCE), asukohaga Viinis; 

 kuulas Eesti seisukohti 2.-3. septembri 2011 Euroopa Liidu välisministrite 

mitteametlikul(Gymnich) kohtumisel; 

 kuulas ülevaadet Lähis-Ida rahuprotsessi tulevikust; 

 kuulas ülevaadet olukorrast Liibüas; 

 kuulas ülevaadet välisministeeriumi struktuurimuudatustest.   

  

Välissuhtlus 

Väliskomisjoni esimehe välislähetused: 

  

  

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osales: 

  

 05.-06.05 Ungaris, Budapestis Euroopa Liidu parlamentide väliskomisjonide esimeeste 

kohtumisel; 

 22.-23.05 Norras, Oslos Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjoni 

esimeeste kohtumisel; 

 20.-21.06 Venemaal, Sankt-Peterburgis väliskomisjoni visiidil, tutvumaks sealse Eesti 

peakonsulaadi tööga; 

 29.06-01.07 Leedus, Vilniuses Demokraatiate Ühenduse parlamentaarsel foorumil. 

 04.-06.09 Poolas, Varssavis Euroopa Liidu parlamentide väliskomisjonide esimeeste 

kohtumisel. 

  

  

Väliskomisjoni liikmete välislähetused: 

  

Väliskomisjoni liige Jevgeni Ossinovski osales: 

  

 20.-21.06 Venemaal, Sankt-Peterburgis väliskomisjoni visiidil, tutvumaks sealse Eesti 

peakonsulaadi tööga. 

  

Väliskomisjoni liikmetega kohtunud välisriikide, rahvusvaheliste ja teiste 

organisatsioonide esindajad: 

 Briti kaitseminister Liam Fox; 

 Egiptuse suursaadik Maasoum Marzouk; 

 Gruusia suursaadik Ruslan Abashidze; 

 Gruusia asepeaminister Eka Tkeshelashvili; 

 Gruusia poliitikute delegatsioon USNATO programmi raames; 

 Hermitage Capital Management’i tegevjuht William Browder; 

 Hiina suursaadik Huang Zhongpo; 

 Hispaania suursaadik Alvaro de la Riva Guzman de Frutos; 

 Indoneesia suursaadik Harry Purwanto; 

 Jaapani suursaadik Hideaki Hoshi; 

 Jaapani asevälisminister Yutaka Banno; 

 Lõuna-Korea parlamendi spiiker Park Hee Tae; 



 Läti parlamendi väliskomisjoni esimees Ojars Eriks Kalnins; 

 NATO PA president Karl Lamers; 

 Norra suursaadik Lise Kleven Grevstad; 

 OPCW peadirektor Ahmet Üzümcü; 

 OSCE rahvusvähemuste ülemvolinik Knut Vollebaek; 

 Rumeenia suursaadik Lucian Fatu; 

 Saksa parlamendi president Norbert Lammert; 

 Saksa diplomaatide kolledži vilistlased; 

 USA suursaadik Michael C. Polt; 

 USA senaator Jon Kyl ja teised Senati liikmed; 

 Venemaa suursaadik Juri Merzljakov. 

  

  

Ülevaate koostas väliskomisjoni konsultant Liisi Vahtramäe, september 2011. 

  

 




