
Ülevaade Riigikogu XII koosseisu väliskomisjoni III istungjärgu tööst 

jaanuar-september 2012 

 
Ülevaade kajastab Riigikogu XII koosseisu III istungjärgu ja III ja IV istungjärgu vahelise aja tööd.  

 

Ajavahemikul 9. jaanuar kuni 14. juuni 2012 toimus 40 väliskomisjoni istungit, sealhulgas  

1 ühisistung keskkonnakomisjoniga, 2 ühisistungit ning 3 ühist väljasõiduistungit 

riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe Peastaapi ning 1 Ämari Lennubaasi. Riigikogu III ja IV 

istungjärgu vahelisel ajal toimus 5 väliskomisjoni istungit.  

 

Väliskomisjon menetles III istungjärgu jooksul 1 Vabariigi Valitsuse poolt algatatud seaduse 

eelnõu (221 SE) Horvaatia liitumisest Euroopa Liiduga ja 3 Euroopa Liidu eelnõu 

(finantsraamistik 2014-2020, elektrisüsteem: Venemaa, Valgevene ja EL leping, kaupade ja 

teenuste juurdepääs, üldiste tariifsete soodustuste kava).   

 

 

Väliskomisjoni Aasia kuulamiste põhjal valmis raport „Eesti võimalused ja huvid Aasias 

aastani 2025“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ühisistungid, väljasõiduistungid ja avalikud istungid 

09.01.2012 Ühisistung keskkonnakomisjoniga. Kuulati ülevaadet 28.11-9.12.2011 Lõuna-

Aafrikas Durbanis toimunud kliimaläbirääkimiste tulemustest; 

10.01.2012   Ühine väljasõiduistung riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe Peastaapi. Kuulati    

ülevaadet Eesti kaitseväe üksuste osalemisest ja olukorrast 

välisoperatsioonidel; 

06.03.2012   Ühine väljasõiduistung riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe Peastaapi. Kuulati    

ülevaadet Eesti kaitseväe üksuste osalemisest ja olukorrast 

välisoperatsioonidel; 

08.05.2012   Ühine väljasõiduistung riigikaitsekomisjoniga Kaitseväe Peastaapi. Kuulati    

ülevaadet Eesti kaitseväe üksuste osalemisest ja olukorrast 

välisoperatsioonidel; 

11.06.2012    Ühine väljasõiduistung riigikaitsekomisjoniga Ämari Lennubaasi. Riigikogu 

väliskomisjoni Põhjala ja Läänemere regiooni julgeolekukeskkonna 

kuulamiste raames külastati rahvusvahelist õppust „Saber Strike 2012“. 

 

 

 

Väliskomisjon menetles juhtivkomisjonina: 
 

 Vabariigi Valitsuse k. a 30. aprillil algatatud „Lepingu Belgia Kuningriigi, Bulgaaria 

Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti 

Vabariigi, Iirimaa, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, 

Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi 

Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi,   Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, 

Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia 

Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja 

Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Horvaatia Vabariigi 

vahel Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga“ ratifitseerimise seaduse 

eelnõu (221 SE) 

 

 

Euroopa Liidu eelnõud: 

 

 Väliskomisjon andis arvamuse Euroopa Liidu 2014-2020 finantsraamistiku 

välistegevuse instrumentide eelnõude kohta; 

 Väliskomisjon andis arvamuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis 

reguleerib kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu liidu riigihangete 



siseturule ning selliseid menetlusi, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja 

teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele, eelnõu COM(2012) 

124 kohta; 

 Väliskomisjon andis Riigikogu nimel seisukoha Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse eelnõu üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta COM (2011) 

241. 

 

 

Väliskomisjon: 

 Aasia-strateegia kuulamiste kava raames kuulati ülevaadet majandus- ja 

kommunikatsiooniministeeriumi Aasia programmi planeeritud tegevustest; 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu kaitseministrite 22.-23. septembril 2011 

Wroclawis toimunud mitteametlikul kohtumisel; 

 tegi ettepanekuid Riigikontrolli 2012. aasta tööplaani koostamiseks; 

 arutas Eesti seisukohti 26. septembril 2011 toimunud Euroopa Liidu välisasjade 

nõukogu istungil (kaubandus); 

 kuulas ülevaadet maailma majanduse arengutrendidest; 

 kuulas ülevaadet Riigikogu ja Riigikogu Kantselei välissuhtlemise 2011. aasta eelarve 

täitmisest ja 2012. aasta eelarve kavandamisest; 

 kuulas ülevaadet ÜRO 66. Peaassamblee tööst; 

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

alalise esindaja ametikohale Euroopa Liidu juures, asukohaga Brüsselis; 

 kuulas ära ja toetas kandidaati Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale  Afganistani Islamivabariigis, asukohaga Tallinnas; 

 kuulas ülevaadet 29.-30. septembril 2011 Varrsavis toimunud Euroopa Liidu 

idapartnerluse tippkohtumisest; 

 kuulas informatsioon peaministri välissuhtlemisest; 

 kuulas ülevaadet arengutest Venemaal; 

 kuulas ülevaadet 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE) välisministeeriumi 

valitsemisalast; 

 kuulas ülevaadet Eesti kahepoolsetest suhetest Jaapani ja Korea Vabariigiga; 

 arutas poliitilisi ja majanduslikke arenguid Lätis; 

 tellis uuringu „Välispoliitilised strateegiad Aasia suunal: teiste riikide kogemus ja 

soovitusi Eestile“; 



 kuulati ülevaadet välisministeeriumi analüüsist „Eesti välisesindused kuni 2015 ja 

2015+“; 

 kuulati ülevaadet Eesti konsulaaresinduste tööst ja Eesti elamislubade väljastamisega 

seotud küsimustest; 

 arutas Eesti seisukohti 14. novembril 2011 toimunud Euroopa Liidu välisasjade 

nõukogu istungil ja arenguministrite istungil; 

 kuulas ülevaadet Eesti elamislubade taotlemisega seotud küsimustest; 

 kohtus Vabariigi Presidendiga 15. novembril 2011 Kadriorus; 

 arutas rahvusvahelist olukorda seoses Iraani tuumaprogrammiga; 

 kuulas ülevaadet Tuneesia parlamendi valimistest; 

 kuulas ülevaadet Balti Assamblee Eesti eesistumisest; 

 tellis Eesti Välispoliitika Instituudilt uuringu „Eesti välisesinduste võrgustiku olevik ja 

tulevik“; 

 kuulas ülevaadet Balti riikide arengust Eesti Inimarengu Aruande põhjal; 

 kuulas Aasia-strateegia kuulamiste raames ülevaadet tegevuskavast haridus- ja 

kultuurialaseks koostööks; 

 kuulas ülevaadet 7.-9. novembril 2011 toimunud peaministri visiidist Vietnami ja 

Singapuri; 

 arutas Eesti seisukohti 1. detsembril 2011 toimunud välisasjade nõukogu istungil; 

 arutas Eesti seisukohti 30. novembril 2011 toimunud Euroopa Liidu välisasjade 

nõukogu (kaitseministrid) kohtumisel; 

 kuulas ülevaadet Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel ning arutas 

Eesti ettepanekuid 9. - 13. septembril 2012 Ungaris, Siofokis toimuval Soome-ugri 

rahvaste VI maailmakongressil; 

 arutas avalikku diplomaatiat ja Eesti esindatust maailmas; 

 arutas 4. detsembril 2011 toimunud Vene Riigiduuma valimisi; 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 14. detsembril 2011 

toimunud erakorralisel istungil Genfis; 

 kuulas ülevaadet Eesti ja Ameerika Ühendriikide kahepoolsetest suhetest ning 

Ameerika Ühendriikide sisepoliitilistest arengutest; 

 kuulas ülevaadet NATO välisministrite 7.-8. detsembril 2011 toimunud ametlikust 

kohtumisest Brüsselis; 

 kuulas Aasia-strateegia kuulamiste raames ülevaadet  Ettevõtluse Arendamise 

Sihtasutuse (EAS) tegevusest. 

 



Välissuhtlus 

Väliskomisjoni töövisiidid: 

 

Väliskomisjoni esimehe välislähetused: 

 

 

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osales: 

 

 23.-24.01 Belgias, Brüsselis Euroopa Parlamendi väliskomisjoni debatil „Araabia 

revolutsioon: aasta hiljem“; 

 11.-12.03 Taanis, Kopenhaagenis Euroopa Liidu parlamentide väliskomisjonide 

esimeeste kohtumisel; 

 24.02.-2.03 Ameerika Ühendriikides ja Kanadas Seattle’i Eesti Seltsi kutsel Vabariigi 

aastapäeva üritustel Seattle’is ja Vancouveris ning Washingtonis väliskomisjoni 

töövisiidi ettevalmistamisel; 

 

 

 

Väliskomisjoni liikmete välislähetused:  

 

 

Väliskomisjoni liige  Enn Eesmaa osales:  

 

 

 

Väliskomisjoni liige  Margus Hanson osales:  

 

 

 

Väliskomisjoni liige  Raivo Järvi osales: 

 

 

 

Väliskomisjoni liige  Sven Mikser osales:  

 

 

 

Väliskomisjoni liige  Juku-Kalle Raid osales:  

 

 

 

 

Väliskomisjoni liige  Kadri Simson osales:  

 

 

 



Väliskomisjoni liige  Imre Sooäär osales:  

 

 

 

Väliskomisjoni liige  Vladimir Velman osales:  

 

 

Väliskomisjoni liikmetega kohtunud välisriikide, rahvusvaheliste ja teiste 

organisatsioonide esindajad: 

 Euroopa Liidu rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisireageerimise volinik 

Kristalina Georgieva; 

 Hiina suursaadik Huang Zhongpo; 

 Makedoonia välisminister Nikola Poposki; 

  

 Palestiina suursaadik Nabil Al Wazir;  

 Rootsi suursaadik Jan Palmstierna; 

 Ukraina suursaadik Viktor Kryzhanivsky; 

 Ukraina parlamendi Eesti sõprusrühm; 

 Ungari suursaadik Erik Haupt; 

  

 

 

Ülevaate koostas väliskomisjoni konsultant Liisi Vahtramäe, september 2012. 
 


