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Koosseis ja koosseisumuudatused 
 

Esimees: Marko Mihkelson (IRL) 
Aseesimees: Enn Eesmaa (KE)  
Liikmed:  Margus Hanson (RE) 
  Andres Sepp (RE)  
  Imre Sooäär (RE) 
  Vladimir Velman (KE) 
  Maimu Berg (SDE)  
  Juhan Parts (IRL)  
  Barbi Pilvre (SDE)  
            Olga Sõtnik alates 11.12.2014 

Istungite arv 
 
Ajavahemikul 8. september kuni 18. detsember 2014 toimus 27 väliskomisjoni istungit, (26 
korralist, 1 erakorraline, avalikke istungeid ei olnud), sealhulgas 1 ühisistung 
riigikaitsekomisjoniga ja 2 ühist väljasõiduistungit riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe 
Peastaapi.  
 
Ühisistungid, väljasõiduistungid ja avalikud istungid 
 

• Ühine väljasõiduistung riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe Peastaapi. Kuulati ülevaadet 
Eesti kaitseväe üksuste osalemisest ja olukorrast välisoperatsioonidel (9.09.2014); 

• Ühisistung riigikaitsekomisjoniga. Kuulati välisministri ülevaadet 4.-5. septembril 
2014 toimunud NATO Walesi tippkohtumisest (11.09.2014); 

• Ühine väljasõiduistung riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe Peastaapi. Kuulati ülevaadet 
Eesti kaitseväe üksuste osalemisest ja olukorrast välisoperatsioonidel (4.11.2014). 

 
Eelnõud 
 
Istungjärgu alguses oli menetluses 1 eelnõu: Vabariigi Valitsuse k.a 10. märtsil algatatud 
"Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ja Eesti 
Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise 
lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu" (614 SE). Läbinud I lugemise. Ühtegi tagasilükatud, 
tagasivõetud või lõpphääletusel vastu võtmata jäänud eelnõud ei olnud.  

 



 

Vastu võetud eelnõud: 

• Väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti 
Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" 
muutmise eelnõu (720 OE), vastu võetud 07.10.2014; 

• Vabariigi valitsuse algatatud ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise 
assotsieerimislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (705 SE), vastu võetud 
04.11.2014; 

• Vabariigi valitsuse algatatud ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi 
vahelise assotsieerimislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (706 SE), vastu võetud 
04.11.2014; 

• Vabariigi valitsuse algatatud ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Ukraina vahelise 
assotsieerimislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (714 SE), vastu võetud 
04.11.2014; 

• Väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse ˮPõhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni 
Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmise" eelnõu (783 
OE), vastu võetud 16.12.2014. 

 
Väliskomisjon algatas 2 Riigikogu otsuse muutmise eelnõu: 
 

• Väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse "Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti 
Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" 
muutmine (720 OE); 

• Väliskomisjoni algatatud Riigikogu otsuse ˮPõhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni 
Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" (783 OE). 

 
Olulise tähtsusega riiklik küsimus 
 
Antud perioodil algatas väliskomisjon 1 olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu: 
julgeolekupoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 
neljapäeval, 16. oktoobril 2014. 
 
Muu tegevus 
 
Väliskomisjon: 

• kuulas ülevaadet KAPO ametniku röövimisega seotud asjaoludest (9.09.2014) 
• kuulas ülevaadet 18. septembril 2014 toimunud Šoti iseseisvusreferendumist 

(15.09.2014) 
• kuulas ülevaadet Eesti tegevusest ÜRO 69. Peaassambleel (16.09.2014) 
• kuulas informatsiooni arengutest Süürias ja Iraagis (16.09.2014) 
• kuulas regulaarselt informatsiooni arengutest Ukrainas (16.09.2014) 



• arutas Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna kuulamiste raames 
pehmeid julgeolekuohte ja informatsioonilisi mõjutusi avalikus meedias (23.09.2014) 

• kuulas ülevaadet Eesti ja Hiina Rahvavabariigi suhetest (25.09.2014) 
• kuulas ülevaadet 14. septembril 2014 toimunud Rootsi Riksdagi valimistest 

(6.10.2014) 
• kohtus väliskaubandus- ja ettevõtlusministri Anne Sullinguga (7.10.2014) 
• arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (kaubandus) 15. oktoobril 

2014. a Roomas toimuval mitteametlikul kohtumisel (7.10.2014) 
• kohtus Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadikuga Tšehhi Vabariigis 

(7.10.2014) 
• kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Rumeenias (7.10.2014) 
• korraldas ümarlauaarutelu Eesti-Ukraina majandussuhete arengust ja Eesti 

võimalustest Ukraina abistamisel (9.10.2014) 
• kuulas ülevaadet 4. oktoobril 2014 toimunud Läti parlamendivalimistest (13.10.2014) 
• kuulas ülevaadet Eesti ja Ungari kahepoolsetest suhetest (14.10.2014) 
• arutas Eesti seisukohti 20. oktoobri 2014 Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil 

(16.10.2014) 
• kuulas ülevaadet 2015. aasta riigieelarve välisministeeriumi haldusala prioriteetidest 

(16.10.2014) 
• arutas Eesti välisesinduste võrgustikku (16.10.2014) 
• kuulas ülevaadet 26. oktoobri 2014 Ukraina üldvalimistest (21.10.2014) 
• kuulas ülevaadet Eesti ja India kahepoolsetest suhetest (3.11.2014)  
• kuulas ülevaadet Euroopa Liidu ja Ukraina vahel sõlmitud assotsieerimislepingu 

kaubandusküsimusi käsitlevate sätete ajutise kohaldamise edasilükkamisest 
(3.11.2014) 

• kuulas ülevaadet 26. oktoobril 2014 toimunud Ukraina üldvalimiste tulemustest 
(3.11.2014) 

• kuulas ülevaadet energiajulgeoleku tagamisest (10.11.2014) 
• kuulas ülevaadet Riigikogu välissuhtlemise 2014. aasta eelarve täitmisest ja 2015. 

aasta eelarve kujundamisest (10.11.2014) 
• arutas Eesti seisukohti 17. novembri 2014 Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil 

(11.11.2014) 
• arutas Eesti seisukohti 18. novembri 2014 välisasjade nõukogu (kaitseministrid) 

istungil (17.11.2014) 
• arutas Eesti seisukohti 21. novembri 2014 välisasjade nõukogu (kaubandus) istungil 

(17.11.2014) 
• kuulas ülevaadet 30. novembril 2014 toimunud Moldova üldvalimistest (17.11.2014) 
• korraldas arutelu väliskomisjoni tellitud uuringu „Eesti Aasia-suunaline võimekus 

avalikus sektoris ja ettevõtete ootused” põhjal (18.11.2014) 
• kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Rootsi Kuningriigis (8.12.2014) 
• arutas Eesti seisukohti 15. detsembri 2014 Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil 

(8.12.2014) 
• kuulas ülevaadet 2. detsembri 2014 NATO välisministrite kohtumisest ja 4.-5. 

detsembri 2014 OSCE välisministrite kohtumisest (8.12.2014) 
• kohtus Vabariigi Presidendiga Kadriorus (9.12.2014) 



• arutas Eesti seisukohti 12. detsembri 2014 Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 
(arenguministrid) istungil (11.12.2014) 

• kuulas ülevaadet olukorrast Lähis-Idas ning arengutest Iisraeli ja Palestiina 
omavalitsuse suhetes (15.12.2014) 

• kuulas ülevaadet 30. novembril 2014 toimunud Moldova üldvalimistest (15.12.2014) 
• kuulas ülevaadet maailma majanduse arengutrendidest (16.12.2014) 

 

Välissuhtlus 

Väliskomisjoni visiidid: 
 

• 7.–8.09 Balti riikide parlamentide väliskomisjonide kohtumine Palangas, Leedus. 
Väliskomisjoni delegatsiooni kuulusid komisjoni esimees Marko Mihkelson ja liige 
Andre Sepp 

• 13.-14.11 töövisiit Soome Vabariiki. Väliskomisjoni delegatsiooni kuulusid komisjoni 
esimees Marko Mihkelson, aseesimees Enn Eesmaa ja liikmed Imre Sooäär ning 
Maimu Berg 

• 29.11-5.12 väliskomisjoni töövisiit Ameerika Ühendriikidesse. Väliskomisjoni 
delegatsiooni kuulusid komisjoni esimees Marko Mihkelson ning liikmed Barbi 
Pilvre, Vladimir Velman ja Margus Hanson 
 

Vastuvõetud delegatsioonid: 
 

• 30.-31.10 Šveitsi ülemkoja väliskomisjoni delegatsioon 
 

Väliskomisjoni esimehe välislähetused: 
 
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osales: 

• 11.-14.09 Kiievis, Ukrainas 11. Yalta Euroopa Strateegia konverentsil 

• 17.-22.09 Washingtonis, Ameerika Ühendriikides julgeoleku teemalisel foorumil ja 
kohtumistel Kongressi juhtidega 

• 19.-20.10 Trakais, Leedus NB8 (Balti- ja Põhjamade) parlamentide väliskomisjonide 
esimeeste kohtumisel 

• 5.-7.11 Roomas, Itaalias parlamentidevahelisel Euroopa Liidu ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika ja ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika konverentsil 

• 24.-28.11 Riigikogu esimehe ametlikul visiidil Berliini 
 

Väliskomisjoni liikmetega kohtunud välisriikide, rahvusvaheliste ja teiste organisatsioonide 
esindajad: 
 
• Ameerika Ühendriikide Välisministeeriumi Põhjamaade ja Balti riikide büroo direktor 

Tara Erath (7.10.2014) 
• Gruusia asekaitseminister  Mikheil Darchiashvili (26.09.2014) 
• Hispaania suursaadik Fernando García Casas (19.11.2014) 
• Krimmitatarlaste juht Mustafa Džemilev (9.12.2014) 
• Kõrgõzstani diplomaadid (8.10.2014) 



• Soome parlamendi väliskomisjoni esimees Timo Soini (8.12.2014) 
• Šveitsi ülemkoja väliskomisjon (30.10.2014) 
• Ungari parlamendi väliskomisjoni aseesimees Zsolt Csenger-Zalán (24.10.2014) 

 
Ülevaate koostas väliskomisjoni konsultant Liisi Vahtramäe, detsember 2014 




