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Ülevaade Riigikogu XIII koosseisu väliskomisjoni VII istungjärgu tööst  

8. jaanuar 2018 – 9. september 2018 

 

Koosseis ja koosseisumuudatused 

Esimees: Marko Mihkelson 

Aseesimees: Keit Pentus-Rosimannus (RE)  

Liikmed:  Maire Aunaste (IRL) 

Andres Herkel (EVA) 

Eerik-Niiles Kross (RE) (kuni 13.06.2018) 

Oudekki Loone (KE) 

Barbi Pilvre (SDE) 

                        Henn Põlluaas (EKRE) 

  Valdo Randpere (RE) (alates 05.07.2018) 

Anne Sulling (RE) 

Vladimir Velman (KE) 

Istungite arv 

8. jaanuar 2018 toimus Riigikogu XIII koosseisu väliskomisjoni VII istungjärgu esimene 

istung, kus jätkas väliskomisjoni esimehena Marko Mihkelson (fraktsiooni mittekuuluv 

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

Ajavahemikul 8. jaanuar 2018 kuni 9. september 2018 toimus 40 istungit (sh 1 avalik istung, 

erakorralisi istungeid ei olnud), sealhulgas 1 ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga. 

Riigikogu VII ja VIII istungjärgu vahelisel ajal toimus 5 istungit (sh 2 ühisistungit Euroopa 

Liidu asjade komisjoniga).  

Väliskomisjon korraldas 24. jaanuaril 2018 Riigikogus moodustatud parlamendirühmade 

juhtide kohtumise. 

Ühisistungid, väljasõiduistungid ja avalikud istungid 

 Avalik istung. Väliskomisjoni kuulamised Eesti välismajanduspoliitikast: ülevaade 

välismajanduspoliitika ja väliskaubanduspoliitika elluviimisest ning koordineerimisest 

(16.01.2018); 

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

2018 Euroopa Ülemkogu istungil (19.03.2018); 

 Ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga. Arutati Eesti seisukohti 28.-29. juuni 

2018 Euroopa Ülemkogu istungil (22.06.2018) ja Eesti seisukohti Euroopa Liidu 

välisasjade nõukogu (osalesid ka kaitseministrid) 25. juuni 2018 istungil (22.06.2018); 

 Ühisistung Euroopa Liidu asjade komisjoniga. Arutati Eesti seisukohti Euroopa Liidu 

välisasjade nõukogu 16. juuli 2018 istungil (13.06.2018). 
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Eelnõud 

Istungjärgu alguses oli menetluses 1 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). 

Ühtegi tagasilükatud või lõpphääletusel vastu võtmata jäänud eelnõud ei olnud. 

Tagasi võetud eelnõud 

 Riigikogu otsus "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele mitte toetada Euroopa 

Liidu lepingu 7. artikli rakendamist Poola Vabariigi suhtes" 600 OE, tagasi võetud 

19.04.2018. 

Vastu võetud eelnõud 

 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ˮVahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee Eesti 

delegatsiooni moodustamineˮ muutmine" 601 OE, vastu võetud 05.04.2018; 

 Konsulaarseaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 584 SE, 

vastu võetud 12.04.2018; 

 „Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-

Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja 

koostöölepingut” ratifitseerimise seadus 606 SE, vastu võetud 30.05.2018. 

Arvamuse andmised 

 Väliskomisjon andis arvamuse Euroopa Liidu asjade komisjonile: Vabariigi Valitsuse 

esitatud Eesti seisukohad 2018. ja 2019. aastal ümberasustamises osalemise kohta. 

Arutati 08.01.2018 istungil; 

 Väliskomisjon andis arvamuse Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Liitu tehtavate 

välismaiste otseinvesteeringute taustauuringute raamistiku kohta (COM(2017) 487). 

Arutati 06.03.2018 istungil; 

 Väliskomisjon andis arvamuse Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad 

Euroopa Komisjoni küberpaketi kohta (JOIN (2017) 450, COM (2017) 477, COM 

(2017) 476). Arutati 02.04.2018 istungil; 

 Väliskomisjon andis arvamuse Euroopa Liidu asjade komisjonile: Eesti seisukohad 

Euroopa Liidu Türgi pagulasrahastu teise osamakse kohta - C(2015) 9500. Arutati 

17.04.2018 istungil. 

Seisukohtade võtmised 

 Väliskomisjon võttis seisukoha Euroopa Liidu Nõukogu otsuse ja liikmesriikide 

valitsuste esindajate otsuse, millega antakse Euroopa Komisjonile luba alustada 



3 
 

läbirääkimisi investeerimisvaidluste lahendamisega tegeleva mitmepoolse kohtu 

loomise konventsiooni üle, eelnõude kohta COM(2017) 493; SWD(2017) 302; 

SWD(2017) 303. Arutati 06.03.2018 istungil; 

 Väliskomisjon võttis seisukoha Vabariigi Valitsuse esitatud Eesti seisukoht nõukogu 

otsuse, millega antakse Euroopa Komisjonile volitus kirjutada alla Euroopa Liidu ja 

selle liikmesriikide ning Singapuri Vabariigi vahelisele partnerlus- ja 

koostöölepingule, eelnõu COM(2014)70 kohta. Arutati 03.05.2018 istungil; 

 Väliskomisjon võttis seisukoha Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu ja 

liikmesriikide valitsuste esindajate otsuse eelnõu kohta, millega antakse Euroopa 

Komisjonile ning Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale 

luba alustada ja pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning 

Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma vahelise 

partnerluslepingu üle. Arutati 24.05.2018 istungil; 

 Väliskomisjon võttis seisukoha Euroopa Komisjoni ning Euroopa Liidu välisasjade ja 

julgeolekupoliitika kõrge esindaja sõjalise mobiilsuse tegevuskava ühisteatise kohta 

JOIN(2018) 5. Arutati 11.06.2018 istungil; 

 Väliskomisjon võttis seisukoha Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu (COM(2018) 

193), millega kiidetakse heaks Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise 

majanduspartnerluslepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamine kohta. Arutati 

22.06.2018 istungil; 

 Väliskomisjon võttis seisukoha ühisettepaneku (JOIN(2018) 11) Nõukogu otsuse ühelt 

poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise 

strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta. Arutati 

22.06.2018 istungil; 

 Väliskomisjon võttis seisukoha nõukogu otsuse, millega antakse Euroopa Komisjonile 

ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale luba alustada ja pidada 

läbirääkimisi Usbekistani Vabariigiga sõlmitava laiaulatusliku lepingu üle, eelnõu 

kohta. Arutati 13.07.2018 istungil. 

Olulise tähtsusega riiklik küsimus 

Antud perioodil algatas väliskomisjon 1 olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu: 

välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul teisipäeval, 

13. veebruaril 2018. 

Muu tegevus 

Eesti välispoliitikat ja välisteenistuse tugevdamise temaatikat käsitlenud kuulamised 

 ülevaade Eesti välisteenistuse tugevdamise ja õigusloome plaanidest (18.01.2018) 

 informatsioon väliskomisjoni tellitud uuringust „Eesti välisteenistuse tugevdamine“ 

(20.02.2018) 

 Vabariigi Valitsuse korralduse „„Välispoliitika arengukava 2030“ koostamise 

ettepaneku heakskiitmine“ eelnõu (05.03.2018) 
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 ülevaade Eesti ekspordipoliitikast ja äridiplomaatia reformist (19.03.2018) 

 ülevaade riigi eelarvestrateegia 2018-2021 välispoliitika valdkonna investeeringutest 

(10.04.2018) 

 ülevaadet Eesti kahepoolsete suhete arendamisest Pärsia lahe koostöönõukogu (GCC) 

riikidega (12.04.2018) 

 Eesti välisteenistuse tugevdamine - välisministeeriumi personalipoliitika (16.04.2018) 

 väliskomisjoni tellitud uuringu „Eesti välisteenistuse tugevdamine“ vahearuanne 

(19.04.2018) 

 ülevaadet riikidevahelistest koostöövõrgustikest Euroopa innovatsioonipoliitika näitel 

(14.05.2018) 

 väliskomisjoni tellitud uuringu „Eesti välisteenistuse tugevdamine“ teine vahearuanne 

(12.06.2018) 

 ülevaade riigi eelarvestrateegia 2019-2022 välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnast 

(24.05.2018) 

Väliskomisjon: 

 kuulas ülevaadet Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti 

delegatsiooni tegevusest (09.01.2018) 

 kuulas ülevaadet NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest 

(09.01.2018) 

 kuulas ülevaadet Vahemeremaade Liidu Parlamentaarse Assamblee (VLPA) Eesti 

delegatsiooni tegevusest (09.01.2018)  

 kuulas ülevaadet arengutest Ukrainas (09.01.2018) 

 kuulas ülevaadet arengutest Prantsusmaal ning Eesti ja Prantsusmaa kahepoolsetest 

suhetest (11.01.2018) 

 kuulas ülevaadet arengutest Iraanis (11.01.2018) 

 kohtus Vabariigi Presidendiga Kadriorus (15.01.2018), (05.06.2018) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 22. jaanuari 2018 istungil 

(18.01.2018) 

 arutas välisminister Sven Mikseriga Eesti välispoliitika aktuaalsetel teemadel 

(18.01.2018), (20.03.2018), (10.04.2018), (24.05.2018) 

 kuulas ülevaadet Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti delegatsiooni tegevusest 

(28.01.2018) 

 kuulas ülevaadet Balti Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest (25.01.2018) 

 kuulas ülevaadet OSCE Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni tegevusest 

(25.01.2018) 

 kuulas ülevaadet 28. jaanuari 2018 Soome presidendivalimistest (25.01.2018)  

 kuulas ülevaadet rahvusvahelisest koostööst küberjulgeoleku valdkonnas (05.02.2018) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisministrite 15.-16. veebruari 2018 

mitteametlikul kohtumisel (Gymnich) (12.02.2018) 

 kuulas ülevaadet arengutest Poolas ning Eesti ja Poola kahepoolsetest suhetest 

(12.02.2018) 

 kuulas ülevaadet julgeolekuolukorra arengutest (13.02.2018), (02.04.2018), 

(29.05.2018) 
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 kuulas ülevaadet 14.-15. veebruaril 2018 toimunud NATO kaitseministrite 

kohtumisest (19.02.2018) 

 kuulas ülevaadet arengutest Süürias (19.02.2018) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 20. 

veebruari 2018 mitteametlikul kohtumisel (19.02.2018) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite 26. 

veebruari 2018 mitteametlikul kohtumisel (20.02.2018) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 26. veebruari 2018 istungil 

(20.02.2018) 

 kuulas ülevaadet 4. märtsi 2018 Itaalia parlamendivalimistest (20.02.2018)  

 kuulas ülevaadet Saksa-Prantsuse koostööst (22.02.2018) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaitseministrite 6. märtsi 

2018 istungil (05.03.2018) 

 kuulas ülevaadet Eesti kandideerimisest ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks 

liikmeks aastateks 2020-2021 (06.03.2018) 

 kuulas ülevaadet Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelistest läbirääkimistest 

lahkumislepingu ja tulevaste suhete raamistiku osas (12.03.2018) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 19. märtsi 2018 istungil 

(13.03.2018) 

 kuulas ülevaadet Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelistest läbirääkimistest 

kaubandusküsimuste osas (19.03.2018) 

 kuulas ülevaadet Ameerika Ühendriikide poolt kehtestatavate imporditollide 

võimalikust mõjust Euroopa Liidu kaubanduspoliitikale (19.03.2018) 

 arutas Eesti eesmärke Ameerika Ühendriikidega suhete arendamisel 2018. aastal 

(13.03.2018), (20.03.2018) 

 kuulas ülevaadet arengutest Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonis ja NATO 11.-12. 

juulil 2018 Brüsselis toimuva tippkohtumise ettevalmistamisest (23.03.2018) 

 kuulas ülevaadet Euroopa Liidu tegevusest Lõuna-Kaukaasias (03.04.2018) 

 kuulas ülevaadet peaministri välissuhtlemisest (03.04.2018) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Tšehhi Vabariigis, Horvaatia Vabariigis ja Sloveenia Vabariigis 

(09.04.2018) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Belgia Kuningriigis (09.04.2018) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Läti Vabariigis ja Usbekistani Vabariigis (09.04.2018) 

 kuulas ülevaadet arengutest Venemaal ja Eesti - Vene kahepoolsetest suhetest 

(09.04.2018) 

 kuulas ülevaadet arengutest Hiinas ja Eesti – Hiina kahepoolsetest suhetest 

(09.04.2018) 

 kuulas ülevaadet arengutest Itaalias ja Eesti – Itaalia kahepoolsetest suhetest 

(10.04.2018) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 16. aprilli 2018 istungil 

(10.04.2018) 
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 kuulas ülevaadet Euroopa Liidu kaubandussuhetest Ameerika Ühendriikidega 

(12.04.2018) 

 kuulas ülevaadet Vabariigi Presidendi välissuhtlemisest (16.04.2018) 

 kuulas ülevaadet Riigikogu 2018. aasta välislähetuste eelarve prognoosist 

(17.04.2018) 

 kuulas ülevaadet Riigikogu esimehe välissuhtlemisest (17.04.2018) 

 arutas Eesti seisukohti NATO välisministrite 27. aprilli 2018 kohtumisel (19.04.2018) 

 kuulas ülevaadet Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 16. aprilli 2018 istungist 

(19.04.2018) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu kaitseministrite 4.-5. mai 2018 mitteametlikul 

kohtumisel (03.05.2018) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu arenguministrite 22. mai 2018 mitteametlikul 

kohtumisel (17.05.2018) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu kaubandusministrite 22. mai 2018 

mitteametlikul kohtumisel (17.05.2018) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Jaapanis, Korea Vabariigis ja Filipiini Vabariigis (17.05.2018) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Poola Vabariigis (17.05.2018) 

 kohtus Eesti Vabariigi erakorraline ja täievoliline suursaadiku, esindaja poliitika- ja 

julgeolekukomitees Euroopa Liidu juures (17.05.2018) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 28. mai 2018 istungil 

(24.05.2018) 

 kuulas ülevaadet Euroopa Liidu välisasjade nõukogu arenguministrite 22. mai 2018 

istungist (24.05.2018) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Portugali Vabariigis ja Maroko Kuningriigis (28.05.2018) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Iirimaal (28.05.2018) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Kanadas (28.05.2018) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Austria Vabariigis, Slovaki Vabariigis ja Šveitsi Konföderatsioonis 

(28.05.2018) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Venemaa Föderatsioonis (28.05.2018) 

 kohtus Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadikuga Soome Vabariigis 

(28.05.2018) 

 kohtus Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindajaga 

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri juures, Tuumarelvakatsetuste Üldise 

Keelustamise Lepingu Organisatsiooni ettevalmistava komisjoni juures ning ÜRO 

Viini esinduse juures (28.05.2018) 

 kuulas ülevaadet Eesti seisukohtade kujundamisest inimõiguste poliitikas ÜROs 

(29.05.2018) 
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 kuulas ülevaadet arengutest Ameerika Ühendriikide Iraani tuumaleppest väljumise 

järel (29.05.2018) 

 arutas Eesti seisukohti NATO kaitseministrite 7.-8. juuni 2018 kohtumisel 

(04.06.2018) 

 kuulas ülevaadet arengutest Itaalias 4. märtsil 2018 toimunud parlamendivalimiste 

järel (04.06.2018) 

 kohtus Välisministeeriumi juhtkonnaga (07.06.2018) 

 kuulas ülevaadet NATO kaitseministrite 7.-8. juuni 2018 kohtumisest (11.06.2018) 

 kuulas ülevaadet Eesti-Vene piiriülesest koostööst Kagu-Eesti näitel, sh probleemid ja 

ettepanekud ning Peterburi Peakonsulaadi Pihkva talituse tööst (05.07.2018) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Ameerika Ühendriikides ja Mehhiko Ühendriikides (05.07.2018) 

 arutas Eesti seisukohti NATO 11.-12. juuli 2018 tippkohtumisel (05.07.2018) 

 kuulas ülevaadet 11.-12. juulil 2018 Brüsselis toimunud NATO tippkohtumisest 

(13.07.2018) 

 kohtus kandidaadiga Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku 

ametikohale Ungaris, Bosnias ja Hertsegoviinas, Makedoonia Vabariigis, 

Montenegros ja Serbia Vabariigis (13.07.2018) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu kaitseministrite 29.-30. augusti 2018 

mitteametlikul kohtumisel (27.08.2018) 

 arutas Eesti seisukohti Euroopa Liidu välisministrite 30.-31. augusti 2018 

mitteametlikul kohtumisel (Gymnich) (27.08.2018) 

Komisjoni välistegevus 

 21.-23.05.2018 toimus väliskomisjoni töövisiit Genfi. Delegatsiooni kuulusid 

väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, aseesimees Keit Pentus-Rosimannus ja 

liige Barbi Pilvre. 

 15.-22.06.2018 toimus väliskomisjoni töövisiit Ameerika Ühendriikidesse. 

Delegatsiooni kuulusid väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ja liikmed Maire 

Aunaste, Barbi Pilvre ning Henn Põlluaas. 

Väliskomisjoni esimehe välislähetused 

Väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson: 

 21.-23.01.2018 oli töövisiidil Hispaania Kuningriigis, Madridis. 

 29.01.-02.02.2018 osales kolme Balti riigi väliskomisjoni esimeeste ühisvisiidil 

Londonisse, EV 100 üritusel ning Wilton Parki seminaril Suurbritannia ja Põhja-Iiri 

Ühendkuningriigis. 

 15.-17.02.2018 osales Euroopa Liidu parlamentidevahelisel ühise välis- ja 

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

konverentsil Bulgaarias, Sofias. 

 9.-16.03.2018 osales Eesti ÜRO Julgeolekunõukogu kampaaniavisiidil Omaani 

Sultaniriigis, Araabia Ühendemiraatides ja Bahreini Kuningriigis. 
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 26.-27.03.2018 oli töövisiidil Ungaris, Budapestis.  

 15.-16.05.2018 osales kolme Balti riigi väliskomisjoni esimeeste ühisvisiidil ja EV 

100 vastuvõtul Hollandi Kuningriigis, Haagis. 

 31.05.-1.06.2018 osales Põhja- ja Baltimaade (NB8) parlamentide väliskomisjoni 

esimeeste kohtumisel Läti Vabariigis, Riias. 

Väliskomisjoni liikmete välislähetused 

Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus: 

 06.-07.02.2018 oli töövisiidil Poola Vabariigis, Varssavis. 

 27.-31.05.2018 osales Mashavi 30. rahvusvahelisel kestliku arengu teemalisel 

konverentsil Iisraelis. 

 16.-17.07.2018 osales Atlantic Councili korraldatud valimistesse sekkumise teemalisel 

üritusel Ameerika Ühendriikides, Washingtonis.  

Väliskomisjoni liige Anne Sulling:  

 21.-26.01.2018 oli töövisiidil Iisraelis, tutvumaks sealse innovatsioonipoliitikaga ja 

institutsionaalsete tugistruktuuridega. 

 19.-21.03.2018 osales Balti riikide 100. aastapäeva konverentsil ja külastas 

innovatsiooni valdkonnaga seotud asutusi Taanis, Kopenhaagenis. 

 15.-17.04. ja 24.-25.06.2018 oli innovatsioonipoliitika alastel töövisiitidel Soome 

Vabariigis, Helsingis. 

Väliskomisjoni liikmetega kohtunud välisriikide, rahvusvaheliste ja teiste organisatsioonide 

esindajad 

 Uus-Meremaa suursaadik Mary Thurston (09.01.2018) 

 Hispaania suursaadik Teresa Orjales Vidal (18.01.2018) 

 Albaania välisminister Ditmir Bushat (07.02.2018) 

 Türgi Vabariigi suursaadik Hayriye Kumaşҫioğlu (14.02.2018) 

 Prantsusmaa suursaadik Claudia Delmas-Scherer (20.02.2018) 

 Ühendkuningriigi saatkonna asejuht Alison Beckett (22.02.2018) 

 Saksamaa Bundeswehri Juhtimis- ja staabikolledži kursuslased (23.02.2018) 

 Ungari suursaadik Vince Szalay-Bobrovniczky (23.02.2018), (11.04.2018) 

 Palestiina missiooni juhi suursaadik Taissir Al Adjouri (23.02.2018) 

 Keenia Mombasa maakonna kuberner Ali Hassan Joho (01.03.2018) 

 Mõttekoja Center for European Policy Analysis (CEPA) juht Peter Doran 

(05.03.2018) 

 Hiina Rahvavabariigi suursaadik Li Chao (06.03.2018), (04.06.2018) 
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 Omaani kaitsekolledži delegatsioon (20.03.2018) 

 Soome parlamendi väliskomisjoni delegatsioon (22.03.2018) 

 Islandi suursaadik Arni Thor Sigurdsson (20.03.2018) 

 Läti parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Lolita Čigane (09.04.2018) 

 Euroopa Kolledži Natolini üliõpilaste grupp (10.04.2018) 

 Georgia-Eesti parlamendirühma delegatsioon (12.04.2018) 

 Poola Vabariigi suursaadik Grzegorz Kozłowski (16.04.2018) 

 Ühendkuningriigi suursaadikud Eestis ja Soomes (18.04.2018) 

 Austraalia suursaadik Kerin Ayyalaraju (19.04.2018) 

 Rootsi parlamendi spiiker Urban Ahlin (23.04.2018) 

 Juudi Maailmakongressi (JWC) asepresident Robert Singer (24.04.2018) 

 Kreeka Kaitseväe juhataja Admiral Evangelos Apostolakis (26.04.218) 

 Araabia Ühendemiraatide Expo 2020 delegatsioon (27.04.2018) 

 Ameerika Ühendriikide Kongressi ametnike delegatsioon (02.06.2018) 

 Iisraeli Lähis-Ida ja Iraani ekspert Orna Mizrah (04.06.2018) 

 Soome välisminister Timo Soini (08.06.2018) 

 Hollandi kuningas Willem-Alexander (12.06.2018) 

 Ameerika Ühendriikide suursaadik James D. Melville, Jr. (13.06.2018) 

 Leedu suursaadik Giedrius Apuokas (14.06.2018) 

 Itaalia president Sergio Mattarella (04.07.2018) 

 Hiina Rahvavabariigi Poliitilise Konsultatiivkomitee (CPPCC) väliskomisjoni 

delegatsioon (05.07.2018) 

 Ameerika Ühendriikide Kongressi vanemnõunike delegatsioon (06.07.2018) 

 Ameerika Ühendriikide Kongressi liige Jim Himes (08.08.2018) 

 Šveitsi parlamendi delegatsioon (05.09.2018) 

 Prantsuse Rahvusassamblee liige Alexandre Holroyd (06.09.2018)  

 

 

 

 

 

Ülevaate koostas väliskomisjoni konsultant Laura Särg. 


