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Ülevaade Riigikogu XIII koosseisu väliskomisjoni V istungjärgu tööst  

9. jaanuar 2017 – 10. september 2017 

 

Koosseis ja koosseisumuudatused 

Esimees: Marko Mihkelson (IRL) 

Aseesimees: Keit Pentus-Rosimannus (RE)  

Liikmed:  Maire Aunaste (IRL) 

Andres Herkel (EVA) 

Mihhail Korb (KE) (alates 16.06.2017) 

Eerik-Niiles Kross (RE) 

Liisa Oviir (SDE) (kuni 29.03.2017) 

Barbi Pilvre (SDE) (alates 29.03.2017) 

                        Henn Põlluaas (EKRE) 

Anne Sulling (RE) 

Marko Šorin (KE) (kuni 12.06.2017) 

Vladimir Velman (KE) 

Istungite arv 

9. jaanuar 2017 toimus Riigikogu XIII koosseisu väliskomisjoni V istungjärgu esimene 

istung, kus jätkas väliskomisjoni esimehena Marko Mihkelson (Isamaa ja Res Publica Liidu 

fraktsioon) ja aseesimehena Keit Pentus-Rosimannus (Eesti Reformierakonna fraktsioon). 

Ajavahemikul 9. jaanuar 2017 kuni 15. juuni 2017 toimus 48 istungit (sh 1 erakorraline 

istung, avalikke istungeid ei olnud), sealhulgas 4 ühisistungit Euroopa Liidu asjade 

komisjoniga, 3 ühisistungit riigikaitsekomisjoniga ja 1 väljasõiduistung Teabeametisse ja 1 

väljasõiduistung Tallinna Lennujaama. 

Riigikogu V ja VI istungjärgu vahelisel ajal toimus 5 istungit (sh 2 ühisistungit Euroopa Liidu 

asjade komisjoniga).  

Väliskomisjon korraldas 8. veebruaril 2017 Riigikogus moodustatud parlamendirühmade 

juhtide kohtumise, 12. aprillil Venemaa teemalise arutelu, 5. mail kohtumise 

Välisministeeriumi juhtkonnaga ja 25. augustil koos Euroopa Liidu asjade komisjoniga 

kohtumise Eesti välisesinduste juhtidega. 

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme raames korraldas 

väliskomisjon koos riigikaitsekomisjoniga 7.-9. september 2017 toimunud parlamentide 

vahelise ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika 

konverentsi (CFSP/CSDP). 

Ühisistungid, väljasõiduistungid ja avalikud istungid 

 Ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga. Arutati Eesti seisukohti Euroopa Liidu 

välisasjade nõukogu 6. veebruari 2017 istungil (03.02.2017); 
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 Ühisistung riigikaitsekomisjoniga. Kuulati ülevaadet arengutest Ameerika 

Ühendriikide sise- ja välispoliitikas ning Eesti ja Ameerika Ühendriikide 

kahepoolsetest suhetest (16.02.2017); 

 Ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga. Arutati Eesti seisukohti 9.-10. märtsi 

2017 Euroopa Ülemkogul ja 25. märtsi 2017 ELi valitsusjuhtide ja riigipeade 

tippkohtumisel Roomas (06.03.2017); 

 Ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga. Arutati Eesti seisukohti 25. märtsi 

2017 ELi valitsusjuhtide ja riigipeade tippkohtumisel Roomas (20.03.2017); 

 Väliskomisjoni väljasõiduistung Teabeametisse (06.04.2017); 

 Ühisistung riigikaitsekomisjoniga. Arutati Vabariigi Valitsuse ka. 6. märtsil esitatud 

Riigikogu otsuse „Eesti julgeolekupoliitika alused“ heakskiitmise eelnõu 395 OE 

(18.04.2017); 

 Ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga. Arutati Eesti seisukohti 29. aprilli 

erakorralisel Euroopa Ülemkogu istungil ja 27. aprilli erakorraliselt ELi üldasjade 

nõukogu (Brexit) istungil (24.04.2017); 

 Ühisistung riigikaitsekomisjoniga. Arutati Eesti seisukohti 25. mai 2017 NATO 

tippkohtumisel (18.05.2017); 

 Ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga. Arutati Eesti seisukohti Euroopa Liidu 

välisasjade nõukogu 19. juuni 2017 istungil (16.06.2017); 

 Ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga. Arutati Eesti seisukohti 22.-23. juuni 

2017 Euroopa Ülemkogul (19.06.2017). 

Eelnõud 

Istungjärgu alguses oli menetluses 2 eelnõu: Vabariigi Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja 

Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja 

Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu 

ratifitseerimise seaduse eelnõu (108 SE) ja Vabariigi Valitsuse algatatud välisteenistuse 

seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (324 SE). 

Ühtegi tagasilükatud, tagasi võetud või lõpphääletusel vastu võtmata jäänud eelnõud ei olnud. 

Vastu võetud eelnõud: 

 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮEesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi 

Parlamentidevahelise Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 369 

OE, vastu võetud 26.01.2017; 

 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮPõhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni 

Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 370 OE, 

vastu võetud 26.01.2017; 

 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮEuroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 

Eesti delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 371 OE, vastu võetud 26.01.2017; 
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 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni 

Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni moodustamine" muutmine" 372 OE, 

vastu võetud 07.02.2017; 

 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti 

delegatsiooni moodustamine" muutmine" 387 OE, vastu võetud 21.02.2017; 

 "Lepingu Eesti Vabariigi valitsuse ja Taani Kuningriigi valitsuse vahel investeeringute 

soodustamise ja vastastikuse kaitsmise kohta" muutmise ja lõpetamise kokkuleppe 

ratifitseerimise seadus 379 SE; vastu võetud 16.03.2017; 

 Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 324 SE, vastu 

võetud 17.05.2017. 

Arvamuse andmised 

 Väliskomisjon andis arvamuse Euroopa Liidu asjade komisjonile: Vabariigi Valitsuse 

esitatud dokument „Eesti seisukohad Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumisega 

kaasnevate mõjude kohta“. Arutati 13.02.2017 istungil. 

 Väliskomisjon andis arvamuse Euroopa Liidu asjade komisjonile: Vabariigi Valitsuse 

esitatud dokumendi Vabariigi Valitsuse k.a 27. jaanuaril esitatud dokument „Eesti 

Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteedid“ kohta. Arutati 20.02.2017 istungil. 

Seisukohtade võtmised 

 Väliskomisjon võttis seisukoha nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega antakse luba 

alustada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Hiina Rahvavabariigi vahelise lühiajaliste 

viisade väljastamise lihtsustamise lepingu üle. Arutati 16.01.2017 istungil. 

 Väliskomisjon võttis seisukoha Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega 

kehtestatakse liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, 

vahendamise, tehnilise abi ja transiidi kontrollimiseks, eelnõu kohta. Arutati 

16.01.2017 istungil. 

 Väliskomisjon võttis seisukoha Euroopa Komisjoni teatise „Ettepanek uue Euroopa 

konsensuse kohta arengu küsimuses: Meie maailm, meie väärikus, meie tulevik“ 

kohta. Arutati 13.03.2017 istungil. 

 Väliskomisjon võttis seisukoha Euroopa Komisjoni teatise „Uuendatud partnerlus 

Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega“ kohta. Arutati 

13.03.2017 istungil. 

 Väliskomisjon võttis seisukoha Euroopa Komisjoni teatise "Euroopa kaitsealane 

tegevuskava" kohta. Arutati 04.04.2017 istungil. 

 Väliskomisjon võttis seisukoha Euroopa Liidu Nõukogu otsuse, mis käsitleb 

läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Türgi tolliliidu laiendamise ja ajakohastamise üle, 

eelnõu kohta. Arutati 13.04.2017 istungil. 

 Väliskomisjon võttis seisukoha kaubanduse kaitsevahendite moderniseerimist 

käsitlevate Euroopa Komisjoni teatise ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

eelnõu kohta. Arutati 17.04.2017 istungil. 
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Olulise tähtsusega riiklik küsimus 

Antud perioodil algatas väliskomisjon 1 olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu: 

välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul neljapäeval, 

9. veebruaril 2017. 

Muu tegevus 

Väliskomisjoni välismajanduspoliitika kuulamised: 

 Eesti ekspordivõimalused Pärsia Lahe Koostöönõukogu (GCC) riikidesse 

(06.02.2017) 

 ülevaade Eesti kuvandi arendusprotsessist (20.02.2017) 

 ülevaade Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskavast aastateks 2014-2017 

(21.02.2017) 

 Euroopa Liidu väliskaubanduspoliitika (09.03.2017) 

 väljasõiduistung Tallinna Lennujaama (11.04.2017) 

 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ning Eesti Teenusmajanduse Koja tegevusest 

(04.05.2017) 

Väliskomisjoni strateegilise kommunikatsiooni kuulamised: 

 Eesti Riigikantselei ülevaade (14.03.2017) 

 Riigikaitse strateegiline kommunikatsioon ja ülevaade liitlasvägede üksuste 

saabumisega seoses tehtavast teavitustööst (04.04.2017) 

 Välisministeeriumi ülevaade (02.05.2017) 

 Ülevaade NATO strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskuse tegevusest 

(13.06.2017) 

Väliskomisjon: 

 kuulas ülevaadet julgeolekuolukorra arengutest (10.01.2017), (14.02.2017), 

(06.06.2017), (30.08.2017) 

 kuulas ülevaadet arengutest Kesk-Aasias ja Afganistanis (10.01.2017) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 16. jaanuari 2017 istungil 

(12.01.2017) 

 kuulas ülevaadet Riigikogus moodustatud välisdelegatsioonide tegevusest 

(12.01.2017)  

 kuulas ülevaadet Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti 

delegatsiooni tegevusest (16.01.2017) 

 arutas Riigikogu välissuhtlemise eelarvet (16.01.2017) 

 kuulas ülevaadet Teabeameti tööst (17.01.2017) 

 kuulas ülevaadet Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel (23.01.2017) 

 kuulas ülevaadet Türgi ja Eesti kahepoolsetest suhetest (29.01.2017) 

 kuulas ülevaadet 6. veebruari 2017 Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungist 

(07.02.2017) 

 kuulas ülevaadet Euroopa Liidu Idapartnerluse poliitika hetkeseisust (13.02.2017) 
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 kuulas ülevaadet Eesti, Läti ja Leedu presidendi kohtumisest Ameerika Ühendriikide 

asepresidendi Mike Pence’iga (21.02.2017) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite 2.-3. 

märtsi 2017 mitteametlikul kohtumisel (21.02.2017) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu (ka kaitseministrid) 6. 

märtsi 2017 istungil (06.03.2017) 

 kuulas ülevaadet 6. märtsi 2017 Euroopa Liidu välisasjade nõukogu istungist 

(10.03.2017) 

 arutas Eesti välispoliitika eesmärke suhtluses Ameerika Ühendriikide uue 

administratsiooniga 2017. aastal (10.03.2017) 

 arutas välisminister Sven Mikseriga Eesti välispoliitika aktuaalsetel teemadel 

(10.03.2017), (08.06.2017) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 16. märtsi 

2017 mitteametlikul kohtumisel (13.03.2017) 

 kuulas ülevaadet 15. märtsi 2017 Hollandi parlamendivalimistest (13.03.2017) 

(20.03.2017) 

 kuulas ülevaadet arengutest Moldovas (20.03.2017) 

 kuulas ülevaadet arengutest Ukrainas (21.03.2017) 

 kuulas kokkuvõtet Euroopa Nõukogu (EN) ministrite komitee Eesti eesistumisest 18. 

maist kuni 22. novembrini 2016 (23.03.2017)  

 kuulas ülevaadet Eesti-Vene suhete arengutest (21.03.2017) 

 kuulas ülevaadet 22.-29. märtsil 2017 toimunud välisministri töövisiidist Ameerika 

Ühendriikidesse (30.03.2017) 

 arutas Eesti seisukohti NATO välisministrite 31. märtsi 2017 kohtumisel (30.03.2017) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 3. aprilli 2017 istungil 

(30.03.2017) 

 kuulas ülevaadet Eesti välisteenistuse tugevdamisest (30.03.2017) (18.04.2017) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Ameerika Ühendriikides (10.04.2017) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Bulgaaria Vabariigis (10.04.2017) 

 kohtus Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadikuga Horvaatia Vabariigis 

ja Sloveenia Vabariigis (10.04.2017) 

 kohtus Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindajaga 

Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) juures (10.04.2017) 

 kuulas ülevaadet peaministri välissuhtlusest (17.04.2017) 

 kuulas ülevaadet 23. aprilli 2017 Prantsusmaa presidendi valimistest (17.04.2017) 

(02.05.2017) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisministrite 28.-29. aprilli 2017 

mitteametlikul kohtumisel (Gymnich) (18.04.2017) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu kaitseministrite 26.-27. aprilli 2017 

mitteametlikul kohtumisel (18.04.2017) 

 osales liitlaste suurendatud kohaloleku avatseremoonial Tapal (20.04.2017) 

 kuulas ülevaadet 7. mail 2017 toimunud Prantsusmaa presidendivalimiste teisest 

voorust (08.05.2017) 
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 kuulas ülevaadet Euroopa Liidu parlamentidevahelise ühise välis- ja 

julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CFSP/CSDP) konverentsi 

korraldamise hetkeseisust (08.05.2017) 

 kohtus Riigikogu esimehega teemal NB8 riikide parlamentide esimeeste visiidist 

Gruusiasse (08.05.2017) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite 11. 

mai 2017 istungil (09.05.2017) 

 kuulas ülevaadet Eesti EL Nõukogu eesistumise välisasjade nõukogu kaubanduse 

teemalehtedest (09.05.2017) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 15. mai 2017 istungil 

(08.05.2017) 

 kuulas ülevaadet arengutest Gruusias ja Armeenias (15.05.2017) 

 kuulas ülevaadet Eesti EL Nõukogu eesistumise välisasjade nõukogu kaitseministrite 

kohtumiste teemalehtedest (15.05.2017) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite 18. mai 

2017 istungil (15.05.2017) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 19. mai 

2017 istungil (16.05.2017) 

 kuulas ülevaadet Eesti EL Nõukogu eesistumise välisasjade nõukogu arenguministrite 

kohtumiste teemalehtedest (16.05.2017) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigis (16.05.2017) 

 kohtus Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadikuga Kagu-Aasia Maade 

Assotsiatsooni (ASEAN) juures (28.05.2017) 

 kohtus Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindajaga 

Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) juures (28.05.2017) 

 kohtus Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindajaga 

Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures 

(28.05.2017) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Madalmaade Kuningriigis ja Luksemburgi Suurhertsogiriigis 

(28.05.2017) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Fidži Vabariigis (28.05.2017) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Kreeka Vabariigis, Küprose Vabariigis ja Albaania Vabariigis 

(28.05.2017) 

 kuulas ülevaadet 20.-25. mail 2017 toimunud väliskomisjoni töövisiidist Hiina 

Rahvavabariiki (02.06.2017) 

 kuulas ülevaadet Euroopa Liidu välisasjade nõukogu valdkondlikust programmist 

(08.06.2017) 

 kuulas ülevaadet Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise välisasjade nõukogu 

kohtumiste teemalehtedest (08.06.2017) 

 kuulas ülevaadet Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise välisasjade nõukogu 

teemalehest hübriidohtude teatise kohta (08.06.2017) 
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 kohtus Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindajaga 

esindaja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni juures (18.06.2017) 

 kohtus Vabariigi Presidendiga Kadriorus (03.07.2017) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 17. juuli 2017 istungil 

(07.07.2017) 

 kohtus Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadikuga Belgia Kuningriigis 

(07.07.2017) 

 kohtus Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadikuga Iraani Islamivabariigis 

(25.08.2017) 

 kohtus Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadikuga Filipiini Vabariigis 

(25.08.2017) 

 kohtus Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadikuga Šveitsi 

Konföderatsioonis (25.08.2017) 

 kohtus Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadikuga Kasahstani Vabariigis 

(25.08.2017) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Kirgiisi Vabariigis, Tadžikistani Vabariigis ja Türkmenistanis 

(25.08.2017) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu kaitseministrite 6.-7. septembri 2017 

mitteametlikul kohtumisel (30.08.2017) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisministrite 7.-8. septembri 2017 

mitteametlikul kohtumisel (Gymnich) (30.08.2017) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu arenguministrite 11. septembri 2017 

mitteametlikul kohtumise (30.08.2017) 

Komisjoni välistegevus 

 29.01.-02.02.2017 toimus väliskomisjoni töövisiit Türgi Vabariiki. Delegatsiooni 

kuulusid väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Keit Pentus-

Rosimannus ja liikmed Liisa Oviir ja Henn Põlluaas. 

 26.-28.04.2017 osalesid väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Keit 

Pentus-Rosimannus ja komisjoni liige Henn Põlluaas Euroopa Liidu 

parlamentidevahelisel ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika (CFSP/CSDP) konverentsil Maltal. 

 20.-25.05.2017 toimus väliskomisjoni töövisiit Hiina Rahvavabariiki. Delegatsiooni 

kuulusid väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Keit Pentus-

Rosimannus ja liikmed Marko Šorin ning Henn Põlluaas. 

Väliskomisjoni esimehe välislähetused: 

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson: 

 02.-03.03.2017 osales Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) parlamentide 

väliskomisjonide esimeeste kohtumisel Kopenhaagenis, Taani Kuningriigis. 

 07.-08.03.2017 osales Vabariigi Presidendi riigivisiidil Soome Vabariiki. 
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 27.-29.03.2017 osales kolme Balti riigi välis- ja riigikaitsekomisjoni esimeeste 

ühisvisiidil Londonisse. 

 30.-31.05.2017 oli töövisiidil Armeenia Vabariigis. 

 07.06.2017 osalesid väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja aseesimees Keit 

Pentus-Rosimannus Brüsselis kohtumistel Euroopa Parlamendis Eesti eesistumise 

CSDP/CFSP konverentsi ettevalmistamiseks. 

 10.-17.06.2017 esines Washingtonis Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist 

tutvustavatel üritustel ja osales kahepoolsetel kohtumistel Ameerika Ühendriikide 

Kongressi liikmetega 

Väliskomisjoni liikmete välislähetused: 

Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus osales: 

 19.-21.02.2017 väliskomisjoni esimeeste kohtumisel Prištinas, Kosovo Vabariigis. 

Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus ja liige Marko Šorin osalesid: 

 19.-20.01.2017 George C. Marshalli keskuse seminaril „Regionaalne julgeolek: 

jagatud väljakutsed ja võimalused“, Saksamaa Liitvabariigis. 

Väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross osales:  

 20.-21.02.2017 Transatlantic Renewal Project`i ümarlaual Kiievis, Ukrainas. 

 17.-15.05.2017 mõttekoja European Values korraldatud üritusel „STRATCOM 

Summit 2017“ Prahas, Tšehhi Vabariigis.  

Väliskomisjoni liige Anne Sulling osales:  

 03.-06.08.2017 innovatsiooni ja tulevikuteemade arutelul Kinnernet Venice 2017 

Veneetsias, Itaalia Vabariigis. 

Väliskomisjoni liikmetega kohtunud välisriikide, rahvusvaheliste ja teiste organisatsioonide 

esindajad: 

 Iisraeli Knesseti esimees Yuli-Yoel Edelstein (12.01.2017) 

 Itaalia Vabariigi suursaadik Filippo Formica (13.01.2017) 

 Hiina Rahvavabariigi suursaadik Qu Zheg (17.01.2017) 

 Kanada Venemaa ja Arktika analüütik Todd MacDonald (07.02.2017) 

 Türgi Vabariigi suursaadik Hayriye Kumaşҫioğlu (09.02.2016) 

 Moldova asevälisminister Daniela Morari (10.02.2017) 

 Center for European Policy Analysis (CEPA) president Wess Mitchell (13.02.2017) 

 Kreeka Vabariigi suursaadik Maria Karnoutsou (15.02.2017) 

 Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise minister David Davis (20.02.2017) 

 Jaapani suursaadik Yoko Yanagisawa (20.02.2017) 
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 Kõrgõzstani suursaadik Kubanychbek Omuraliev (22.02.2017) 

 Palestiina missiooni juhi suursaadik Taissir Al Adjouri (23.02.2017) 

 CAPSTONE kursuse juht kindral (ret) Philip Breedlove (23.02.2017) 

 Armeenia Vabariigi suursaadiku Tigran Mkrtchyan (23.02.2017) 

 Suurbritannia suursaadik Theresa Bubbear (06.03.2017) 

 NATO Parlamentaarse Assamblee poliitikakomitee visiidil osalevate delegatsioonide 

liikmetega (16.03.2017) 

 Gruusia rahvusliku julgeolekunõunik David Rakviashvili (21.03.2017) 

 Iisraeli suursaadik Dov Segev-Steinberg (30.03.2017) 

 Euroopa Liidu eriesindaja Kesk-Aasias Peter Burian (04.04.2017) 

 Ungari peaministri välispoliitika nõunik József Czukor (06.04.2017) 

 Kõrgõzstani välisminister Erlan Abdyldaev (10.04.2017) 

 Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja relvateenistuse komisjoni delegatsioon 

(11.04.2017) 

 Rumeenia välisminister Teodor Meleșcanu (11.04.2017) 

 Moldova suursaadik Inga Ionesii (13.04.2017) 

 Kanada parlamendi Kanada-Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni delegatsioon 

(20.04.2017) 

 Eestisse akrediteeritud Põhjamaade suursaadikud (03.05.2017) 

 Hispaania suursaadik Teresa Orjales Vidal (09.05.2017) 

 Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini 

(12.05.2017) 

 Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi peadirektor Jean Luc Demarty 

(16.05.2017) 

 Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni peasekretär William Lacy Swing 

(26.05.2017) 

 Euroopa Komisjoni vanemametnike delegatsioon (29.05.2017) 

 Euroopa Komisjoni arengukoostöö direktoraadi juht Stefano Manservisi (30.05.2017) 

 Euroopa Parlamendi esimeeste konverents (30.05.2017) 

 Brexiti kõneluste Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier (02.06.2017) 

 Ameerika Ühendriikide kongressi esindajatekoja vanemametnike delegatsioon 

(02.06.2017) 

 Eesti Diplomaatide Kooli kursusel osalevad Kesk-Aasia diplomaadid (06.06.2017) 

 Itaalia parlamendi väliskomisjoni delegatsioon (12.06.2017) 

 Saksa Atlandi ühingu (German Atlantic Association) president Christian Schmidt 



10 
 

(13.06.2017) 

 Euroopa välisteenistuse East StratComi rakkerühma juhi Giles Portman (20.06.2017) 

 Euroopa Komisjoni volinike kolledž (30.06.2017) 

 Türgi Euroopa Liidu asjade ministeeriumi kantsler Selim Yenel (05.07.2017) 

 Läti Vabariigi suursaadik Raimonds Jansons (07.07.2017) 

 Ungari suursaadik Vince Szalay-Bobrovniczky (07.07.2017) 

 Jaapani Esindajatekoja väliskomisjoni esimees Norio Mitsuya (19.07.2017) 

 Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja välisasjade komisjoni esimees Ed Royce 

(08.08.2017) 

 Egiptuse välisminister Sameh Hassan Shoukry (22.08.2017) 

 Euroopa Liidu Vahemere mereväeoperatsiooni EUNAVFOR MED Sophia peakorteri 

ülema kontradmiral Enrico Credentino (24.08.2017) 

 Ungari välis- ja väliskaubanduse minister Péter Szijjártó (01.09.2017) 

 

 

Ülevaate koostas väliskomisjoni konsultant Laura Särg, september 2017. 


