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            Olga Sõtnik  

Istungite arv 
 
Ajavahemikul 12. jaanuar kuni 19. veebruar 2015 toimus 13 väliskomisjoni istungit, (kõik 
korralised, avalikke istungeid ei olnud), sealhulgas 4 ühisistungit Euroopa Liidu asjade 
komisjoniga ja 1 ühisistung riigikaitsekomisjoniga.  
 
Pärast Riigikogu XII koosseisu väliskomisjoni IX istungjärgu lõppu ja enne Riigikogu XIII 
koosseisu kogunemist toimus 3 väliskomisjoni istungit.  
 
Ühisistungid, väljasõiduistungid ja avalikud istungid 

 

• Ühisistung riigikaitsekomisjoniga. Arutati Eesti seisukohti 5. veebruari 2015 NATO 
kaitseministrite kohtumisel (26.01.2015); 

• Ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga. Arutati Eesti seisukohti 12.-13. 
veebruari 2015 Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhtide mitteametlikul kohtumisel 
(9.02.2015); 

• Ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga. Kuulati ülevaadet 12.-13. veebruari 
2015 Euroopa Liidu riigi- ja valitsusjuhtide mitteametlikust kohtumisest (17.02.2015); 

• Ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga. Arutati Eesti seisukohti 16. märtsi 2015 
Euroopa Liidu välisasjade nõukogu ja 17. märtsi 2015 Euroopa Liidu üldasjade 
nõukogu istungil (13.03.2015); 

• Ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga. Arutati Eesti seisukohti 19. ja 20. 
märtsi 2015 Euroopa Ülemkogu kohtumisel (16.03.2015). 



 
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: 

• Vabariigi Valitsuse k.a 19. jaanuaril algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Vabadusel, 
Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide 
Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti vahelise peakorteri kokkuleppe ratifitseerimise 
seaduse eelnõu (839 SE), vastu võetud 18.02.2015 

 

Arvamuse andmised 
 
Arvamuse andmine Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni 
teatise „Euroopa gaasisüsteemi valmisolek võimalike tarnete katkemiste osas idast sügisel ja 
talvel 2014/2015“ kohta. Arutati 15.01.2015 istungil.  
 
Olulise tähtsusega riiklik küsimus 
 
Antud perioodil algatas väliskomisjon 1 olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu: 
välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul neljapäeval, 
12. veebruaril 2015. 
 

Muu tegevus 
 
Väliskomisjon: 

• arutas Eesti seisukohti 19. jaanuari 2015 Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil 
(15.01.2015) 

• kuulas ülevaadet KAPO ametniku röövimise ja vahistamisega seotud asjaoludest 
(15.01.2015) 

• kuulas ülevaadet Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel (19.01.2015) 
• kuulas ülevaadet Prantsusmaa sise- ja välispoliitikast ning Eesti ja Prantsusmaa 

kahepoolsetest suhetest (20.01.2015) 
• kuulas ülevaadet Balti Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest (20.01.2015) 
• kuulas ülevaadet NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest 

(26.01.2015) 
• kuulas ülevaadet Eesti tegevustest Ukraina toetamisel (27.01.2015) 
• arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 29. jaanuari 2015 

erakorralisel istungil (27.01.2015) 
• kuulas ülevaadet arengutest Venemaal ja Eesti-Vene kahepoolsetest suhetest 

(27.01.2015) 
• kuulas informatsiooni julgeolekuolukorra arengutest (29.01.2015) 



• arutas Eesti seisukohti 9. veebruari 2015 Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungil 
(5.02.2015) 

• kuulas ülevaadet arengutest Kreekas (5.02.2015) 
• kuulas ülevaadet arengutest Afganistanis ja Eesti-Afganistani kahepoolsetest suhetest 

(9.02.2015) 
• kuulas ülevaadet Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi prioriteetidest (9.02.2015) 
• kuulas ülevaadet Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni 

tegevusest (9.02.2015) 
• kuulas ülevaadet Eesti välisesinduste võrgustiku arengukavast (10.02.2015) 
• kuulas ülevaadet Eesti ja Soome kahepoolsetest suhetest (10.02.2015) 
• kuulas ülevaadet Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni tegevusest 

(10.02.2015) 
• kuulas ülevaadet Vahemeremaade Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) Eesti 

delegatsiooni tegevusest (10.02.2015) 
• kuulas ülevaadet OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest 

(10.02.2015) 
• kuulas ülevaadet 29. jaanuari 2015 Euroopa Liidu välisasjade nõukogu erakorralisest 

istungist (10.02.2015) 
• arutas Eesti seisukohti 18.-19. veebruari 2015 Euroopa Liidu kaitseministrite 

mitteametlikul kohtumisel (16.02.2015) 
• arutas Eesti seisukohti 6.-7. märtsil 2015 Riias toimunud Euroopa Liidu välisministrite 

mitteametlikul kohtumisel (Gymnich) (3.03.2015) 
 

Komisjoni välistegevus 
 
Väliskomisjoni visiidid: 
 

• 12.–13.01 töövisiit Ungarisse. Väliskomisjoni delegatsiooni kuulusid komisjoni 
esimees Marko Mihkelson ning liikmed Maimu Berg ja Imre Sooäär 

 
Väliskomisjoni esimehe välislähetused: 
 
Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osales: 

• 19.01 Helsingis Soome Rahvusvaheliste Suhete Instituudi konverentsil „Eesti ja 
Soome välis- ja julgeolekupoliitika“ 

• 4.-6.03 Riias, Lätis parlamentidevahelisel Euroopa Liidu ühise välis- ja 
julgeolekupoliitika ja ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika konverentsil 

• 12.-13.03 Londonis, Suurbritannias kuninglikul tseremoonial Afganistanis hukkunud 
sõdurite mälestuseks 
 



Väliskomisjoni liikmetega kohtunud välisriikide, rahvusvaheliste ja teiste organisatsioonide 
esindajad: 
 
• Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans (3.02.2015) 
• Jaapani Keio Ülikooli kaasprofessor Yoko Hirose (23.01.2015) 
• Jaapani Moskva saatkonna ametnik Tadaatsu Mori (26.02.2015) 
• Soome välisministeeriumi noorametnikud (27.01.2015) 
• Suurbritannia välisminister Philip Hammond (23.02.2015) 
• Ukraina Ülemraada liige Anton Geraštšenko (22.03.2015) 

 
Ülevaate koostas väliskomisjoni konsultant Liisi Vahtramäe, märts 2015 

 




