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Õiguskomisjoni istungite arv perioodil 09.09.2019-19.12.2019 – 19 

Sh. ühisistung Sotsiaalkomisjoniga seoses kollektiivse pöördumisega „Eesti vajab 

kanepireformi“ (12.11.2019) 

Eelnõud 

eelnõude, mille juhtivkomisjoniks komisjon määrati perioodi jooksul – 11 

1. Karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu finantshuvide 

kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi ülevõtmine) (50 SE)  

2. Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadus (56 SE) 

3. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. ja 2016. 

aasta muudatuste ratifitseerimise seadus (75 SE) 

4. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid)(94 SE) 

5. Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seadus 

(tulirelvadirektiivi ülevõtmine)(62 SE) 

6. Riigikogu otsus "„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ (52 SE)  

heakskiitmine" 

7. Riigikogu otsus "„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine" (53 

SE) 



8. Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste 

seaduste muutmise seaduse (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest 

tulenevad karistused)(111 SE)  

9. Äriseadustiku muutmise seadus (osa võõrandamine)(117 SE) 

10. Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (120 SE)  

11. Päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (128 SE) 

perioodi lõppedes menetluses olnud eelnõude arv - 9 

1. Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus   

2. Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus   

3. Relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kauba seaduse muutmise seadus 

(tulirelvadirektiivi ülevõtmine)   

4. Äriseadustiku muutmise seadus (osa võõrandamine)   

5. Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste 

seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest 

tulenevad karistused)   

6. Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 

(Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid)   

7. Riigikogu otsus "„Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine" 

8. Riigikogu otsus "„Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ heakskiitmine"   

9. Äriseadustiku, tõestamisseaduse ja notari tasu seaduse muutmise seadus   

 

 

Arvamuse andmised – 1  

1. Õiguskomisjoni arvamus sotsiaalkomisjonile kollektiivse pöördumise „Eesti vajab 

kanepreformi“ kohta. 

Euroopa Liidu asjade komisjonile antud arvamused – 2  

1. Euroopa Komisjoni ühinguõiguse paketti kuuluva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi, millega muudetakse direktiivi (EU) 2017/1132 seoses piiriülese 

ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemisega, eelnõu kohta. (09.09.2019) 

2. Reisjate eelandmeid käsitleva direktiivi kohta. (05.12.2019) 

Muu tegevus 

• Arutelu äriseadustiku regulatsioonist lähtuvalt Startup kogukonna pöördumisest 

(09.09.19) 

• Arutelu – Soome parlamendi administratiivkomisjoni külastus 1.- 2. oktoobril 

(09.09.19) 

• Arutelu – Sotsiaalkomisjoni, rahanduskomisjoni, majanduskomisjoni ja 

õiguskomisjoni ühisistungi küsimus 24. 09. kanepiteemalise kollektiivse pöördumise 

arutamiseks (09.09.19) 

• Arutelu koostööst justiitsministeeriumiga startupide probleemi kiiremaks 

lahendamiseks (16.09.19) 

• Soome parlamendi administratiivkomisjoni külastus 1.- 2. oktoobril – Programmi 

projekti tutvustus (16.09.19)  



• Tutvustus – Päästeameti kutse demineerimiskeskuse võimetutvustusele. 25. septembril 

(16.09.19)  

• Arutelu – Soome parlamendi administratiivkomisjoni külastus 1.- 2. oktoobril 

(23.09.19)  

• Äriseadustikus OÜ osa võõrandamise regulatsiooni muutmisvõimaluste arutelu 

(07.09.19) 

• Äriseadustikus OÜ osa võõrandamise regulatsiooni muutmisvõimaluste arutelu 

(17.09.19 

• Arutelu narkopoliitikast (21.10.19) 

• Arutelu – Äriseadustikus OÜ osa võõrandamise regulatsiooni muutmisvõimalused 

(22.10.19) 

• Arutelu toimingupiirangute rakendamisest ja õigusselgusest (24.10.19) 

• Arutelu riigi strateegilisest planeerimisest (04.11.19)  

• Ühisistung sotsiaalkomisjoniga kanepireformi teemal (12.11.2019) 

• Eesti Omanike Keskliidu pöördumise arutelu muinsuskaitseseaduse rakendamise 

teemal (19.11.19) 

• Arutelu Riigi peaprokuröri kandidaadi üle (19.12.2019) 

• Ärakuulamised prokuratuuri sõltumatuse teemal  

o Riigi Peaprokuröri kohusetäitja Lavly Perling (02.12.2019) 

o Riigikohtu esimees Villu Kõve, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik Juhan Sarv 

(17.12.2019)  

 


