
Ülevaade Riigikogu XI koosseisu väliskomisjoni IV istungjärgu tööst  

 

Ajavahemikul 8. september 2008 kuni 19. detsember 2008 toimus 31 

väliskomisjoni istungit sh: 

·        ühisistungid Euroopa Liidu asjade komisjoniga: 12. septembril arutati Eesti 

seisukohti 15.-16. septembri üldasjade ja välissuhete nõukogu kohtumisel; 10. oktoobril 

arutati Eesti seisukohti 13.-14. oktoobri Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu 

istungil ning Eesti seisukohti 15.-16. oktoobri Euroopa Ülemkogu kohtumisel; 27. 

oktoobril kuulati ülevaadet 15.-16.oktoobri Euroopa Ülemkogu kohtumisest; 5. 

detsembril arutati Eesti seisukohti 8.-9. detsembri Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete 

nõukogu istungil; 8. detsembril arutati Eesti seisukohti 11.-12. detsembri Euroopa 

Ülemkogul; 15. detsembril kuulati ülevaadet 11.-12. detsembri Euroopa Ülemkogu 

kohtumisest; 

·        ühisistungid riigikaitsekomisjoniga: 9. septembril ja 4. novembril kuulati 

väljasõiduistungitel Kaitsejõudude Peastaabis informatsiooni Eesti kaitseväe üksuste 

osalemise kohta rahvusvahelistel missioonidel Iraagis, Afganistanis, Kosovos ning 

Bosnias ja Hertsegoviinas; 

  

Väliskomisjon menetles juhtivkomisjonina: 

·        Vabariigi Valitsuse poolt 13. oktoobril 2008 algatatud 12. augusti 1949 Genfi 

konventsioonide 8. juuni 1977 (I) lisaprotokolli rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite 

kaitse kohta artikli 90 lõike 2 punkti a alusel Rahvusvahelise Uurimiskomisjoni pädevuse 

tunnustamise deklaratsiooni tegemise seaduse eelnõu (362 SE); 

·        Vabariigi Valitsuse poolt 3. novembril 2008 algatatud Albaania Vabariigi ja 

Horvaatia Vabariigi ühinemist käsitlevate Põhja-Atlandi lepingu protokollide heakskiitmise 

seaduse eelnõu (379 SE); 

·        Vabariigi Valitsuse poolt 3. novembril 2008 algatatud konsulaarseaduse eelnõu 

(378 SE); 

  

Väliskomisjon: 

·        kohtus Vabariigi Presidendiga 4. detsembril; 

  

·        kuulas Vabariigi Valitsuse ülevaateid Eesti seisukohtadest Euroopa Ülemkogul, 

Euroopa Liidu üldasjade ja välissuhete nõukogu istungitel ning Euroopa Liidu 

arengukoostööministrite mitteametlikul kohtumisel ja andis Riigikogu arvamuse Eesti 

seisukohtade kohta; 

·        kuulas Vabariigi Valitsuse ülevaateid Euroopa Liidu kaitseministrite mitteametliku 

kohtumise kohta, NATO välisministrite kohtumise kohta; 

  

·        korraldas kohtumise Soome Eduskunta väliskomisjoni delegatsiooniga 20. 

oktoobril; 

·        arutas Riigikogu välissuhtlemist ja selle koordineerimist, Riigikogu ja Riigikogu 

Kantselei välissuhtlemise eelarve koostamise põhimõtteid ning Riigikogu ja Riigikogu 

Kantselei 2009. aasta välissuhtlemise eelarvet; 

·        kohtus Balti Assamblee 4.-6. detsembri istungjärgu eel Riigikogu Balti Assamblee 

delegatsiooni juhi Trivimi Vellistega; 

·        kuulas ülevaadet Aserbaidžaani presidendivalimiste eelsest ENPA 

vaatlusmissioonist 14.-19. september ning ülevaadet ENPA istungjärgust Strasbourgis 

28.september kuni 3. oktoober; 

·        korraldas väljasõiduistungi Eesti õhuseiredivisjonis ja Lennubaasis Ämaril; 

·        korraldas väljasõiduistungi NATO kooperatiivse küberkaitse kompetentsikeskuses; 

·        korraldas väljasõiduistungi Fenno-Ugria Asutuses; 

  

·        korraldas kuulamiste sarja Eesti välismajanduspoliitika teemal, mille käigus arutas 

majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvõttel koostatavat rahvusvahelistumise 

strateegiat ning kohtus strateegia koostamisel osalenud ametkondade esindajatega, 
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arutas välisministeeriumi rolli välismajanduspoliitika koordineerimisel ja Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutuse tegevust ning alustas väliskomisjoni seisukoha kujundamist; 

·        arutas välisministeeriumi valitsemisala 2009. aasta eelarvet;   

·        arutas „Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused (2004)” ülevaatamist; 

·        kuulas ülevaadet kaitseministeeriumi julgeolekuosakonna tööst; 

·        kohtus välisminister Urmas Paeti ja siseminister Jüri Pihliga, et arutada 

piiriületuskorda Kagu-Eestis ja Narvas alates 19. jaanuarist 2009; 

·        arutas ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Norra Kuningriigis ja Islandi Vabariigis; 

·        arutas ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale India Vabariigis; 

  

·        kuulas ülevaadet Venemaa-Georgia konflikti järgsest olukorrast; 

·        kuulas ülevaadet Abhaasia ja Lõuna-Osseetia iseseisvuspüüdluste kohta 

rahvusvahelise õiguse aspektist; 

·        kuulas ülevaadet 4. novembril 2008 toimuvatest Ameerika Ühendriikide 

presidendivalimistest; 

·        kuulas ülevaadet Soome sise- ja välispoliitikast ning Eesti-Soome suhetest Soome 

Vabariigi Eduskunta väliskomisjoni töövisiidi ettevalmistamiseks; 

  

Väliskomisjoni liikmete välislähetused 

·        Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osales 20. novembril Stockholmis Rootsi 

Atlandi Nõukogu konverentsil "Euro-atlantiline solidaarsus ja kaitsekoostöö" ettekandega; 

·        Väliskomisjoni esimees Sven Mikser osales 29. novembril kuni 2. detsembril 

Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) väliskomisjonide esimeeste kohtumisel Islandil; 

·        Väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee osales 5. novembril Euroopa Parlamendi 

korraldatud Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi väliskomisjonide ning 

kaitsekomisjonide ühiskohtumisel Brüsselis; 

  

Väliskomisjoni liikmetega kohtunud välisriikide, rahvusvaheliste ja teiste 

organisatsioonide esindajad: 

·        Egiptuse suursaadik T.E hr Maasoum Marzouk; 

·        Horvaatia välisminister Gordan Jandroković; 

·        Iiri suursaadik T.E hr Thomas Bolster; 

·        India välisministeeriumi delegatsioon; 

·        Kanada järgmine suursaadik T.E hr R. Scott Heatherington; 

·        Läti suursaadik T.E hr Karlis Eihenbaums; 

·        Makedoonia asepeaminister Ivica Bocevski; 

·        Malta välisminister T.E dr Tonio Borg; 

·        Norra välisminister Jonas Gahr Støre; 

·        Organisatsiooni Fairtrade esindajad; 

·        Peruusuursaadik T.E dr Félix C. Calderón; 

·        Rootsi suursaadik T.E hr Jan Palmstierna; 

·        SaksaBundesdagi liige dr Angelica Schwall-Düren; 

·        Soome Eduskunta väliskomisjoni delegatsioon; 

·        WEU Assamblee kaitsekomitee liikmed. 

  

  

Ülevaate koostas väliskomisjoni konsultant Riin Lippur, jaanuar 2009 

  

 




