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Julgeolekuasutuste seaduse § 36 bike 5 kohaselt esitab Riigikogu julgeolekuasutuste
järelevalve erikomisjon (edaspidi komLsjon) vähemalt uks kord aastas Riigikogule ulevaate
komisjoni tegevusest fling julgeoleku- ja jälitusasutuste jiirelevalvest.

Komisjoni jarelevalveUlesanded tulenevad julgeolekuasutuste seaduse §-st 36,
kriminaalmenetluse seadustiku §-st 126’s, elektroonilise side seaduse §-st 113 fling Eestit
okupeerinud riikide julgeolekuorganite voi relvajoudude Iuure- vOi vastuluureorganite
teenistuses olnud vOl nendega koostoOd teinud isikute arvele vOtmise ja avalikustamise korra
seaduse §-st 11.

Julgeolekuasutuste jarelevalve erikomisjon kontrollib Kaitsepolitseiameti ja Teabeameti
tegevuse vastavust Eesti Vabariigi pOhiseadusebe ja kriminaalmenetluse .seadustikule,
riigisabaduse ja salastatud välisteabe seadusele fling teistele Oigusaktidele.

Käesolev übevaade on koosratud jargmistestkomisjoni ulesannetestja funktsioonidestlähtuvalt:

I. Parlamentaarne kontroll
II. Julgeolekuasutuste eelarvete arutelud
III. Seadusjärgne ministrite regulaarsete aruannete arutelu parlamentaarse

järelevalve korras
IV. Parlamentaarsed kuulamised ja jUrelevalve valitsuse tegevuse We
V. Arvamuse andmine julgeolekuasutustejuhtide ametisse nimetamiseks
VI. Avalduste ja kaebuste menetlemised
VII. Vallssuhtlus

Komisjoni istungid

Aruandeperloodil toimus 34 komisjoni istungit, sealhulgas kaks vUljasOiduistungit ning uks
erakorraline istung.

Komisjon kohtusjulgeolekuasutuste jajillitusasutuste jarelevalve kaigus järgmiste ministrite ja
ametnikega:

— peaministriga —3 korral:

— kaitseministriga —4 korral;

— Kaitseministeeriumi kantsleriga — 1 korral;

— Kaitseministeeriumi esindajatega — 2 korral;
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— Kaitsevlle luurekeskuse ülemaga —4 korral;

— siseministriga —3 korral;

— Siseministeeriumi kantsleriga — I korral;

— Siseministeeriumi asekantsleriga — I korral;

— Siseministeeriumi ametnikega —2 korral;

justiitsministriga — 1 korral;

— Justiitsminisleeriumi asekantsleriga vanglate ala! — I korral;

— Kaitsepohtseiameti peadirektoriga —6 korral;

— Kaitsepolitseiameti ametnikega — 2 korral;

— Teabeameti peadirektoriga —8 korral;

— Politsei- ja Piirivalveameti peadirektoriga — 1 korral;

— Politsei- ja Piirivalveameti ametnikega —2 korral;

— riigi peaprokuröriga —2 korra!;

— Maksu- ja ToHiameti peadirektori asetäitjaga — 1 korral;

— Riigikantse!ei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsiooniburoo direkioriga — 3 korral;

— oiguskantsleriga ja Oiguskantsleri nounikuga — 1 korral.
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I. Parlamentaarne kontroll

Komisjoni esimehe Ken-Marti Vaheri ettepanekul otsustas komisjon jalitus- ja
julgeolekuasutuste jareleva)ve fling muii tOO tOhustamiseks hakata korraidama reguiaarseid
kontroilkäike. See tahendab, et kaks korda aastas viiakselabi kontrollejillitus-jateabetoimikute
pohjai jalitustoimingute teostamise seaduslikkuse Ole (JAS §-d 25 ja 26 fling KrMS § 126’s).

Esiteks, viidi 2016. aasta esimesel poolel läbi vastav kontroll Kaitsepolitseiametis.
Jälilustoimikute ja teabetoimikute lãbivaatamisel oil pöhitahelepanu suunatud isikute
pohioiguste tagamisele jalitustoimingute tegemisel. Kontrofli eesmiirk oh tuvastada
toimikumaterjalide pOhjal JAS §-des 25 ja 26 satestatud isikute pOhiOiguste piiramise asjaoiusid
fling teabehanke toimingute vastavust seadusele.

Komisjon tutvus pistelise kontrolli käigus ligi 10% kaitsepolitsei jalitus- ja teabetoimikutega,
mis olid lOpetatud aastatei 2013—2014. Kontroilimise tulemusena seadusrikkumisi ei
tuvastatud.

Teiseks, viis komisjon hibi Kaitsepolitseiameti poolt 2014. aastai teostatud pealtkuulamiste
seaduslikkuse kontroili. Eesmark oh toimikumaterjahide pOhjal tuvastada JAS
§-des 25 ja 26 satestatud isikute pOhiOiguste püramise asjaoiusid. Peaitkuulamised toimusid
Tailinna halduskohtuniku mUäruste alusel ja neis lubatud tähtaegadest oh kinni peetud.

Komisjon teavitas kahest kontrohikftigust ka avaiikkust.

Nimetatud tegevused on osa komisjoni laiemast ja regulaarsest kavast teostada parlamentaarset
tsiviilkontrolli juigeolekuasutuse ule ja anda vastuseid avahikkuse Oiguslatud huvist tousetunud
kOsimustele.



RIIOIKOGU

II. Julgeolekuasutuste eclarvete arutelud

Kaitsemjnjsleeriumj kantsler andis kohturnisel ulevaate Teabeameli 2015. aasta eelarve
täilmisest ja 2016. aasta celarvest fling prioriteetidest. Planeeritud eelawe aastaks 2015
taidetakse plaaniparaseh. Kantsler kinnitas, et kavandatava 2016. aasta eelarvega on Teabeamet
suuteline täitma pUstitatud ulesanded.

Kohtumisel kaitseministriga arutati uuesti Teabeameti 2016. aasla eelarvet eelnOud, seda peale
sefle kinnitamist Vabariigi Valitsuse pooh ja Riigikogus algatamist. Kornisjon sai kinnilust, et
Teabeameti planeeritavad eesmargid saavutatakse.

Teabeameti peadirektor andis kohtumisel ulevaate 2015. aasta eelarve Eäitmisest ja
2016. aasta eelarve taollusiest fling prioriteetidest. Komisjon arutas Teabeameti eelan’e
kusimusi kahel istungil. algselt Teabeameti taotlusi ja teine kord, kui valitsus oh eelarve
numbrid kinnitanud. Komisjon veendus, ci eclarve voimaldab tflita Teabeametile pandud
ulesanded.

Kohtumisel andis siseminister ulevaate Kaitsepolitsei eelarve täitmisest 2015. aastal fling
2016. aasta celarvest ja prioriteetidest. 2015. aasta eelan’e täidetakse vastavalt planeeritule.
Kaitsepolitseiameti eelarve projektis on an’estatud ameti arengu ja vOimekuse kasvuga fling
amet on suutehine thitma tema ees seisvad ulesanded. Riskikohaks on pagu)astega seoses
lisandunud toOulesanded. Vabariigi Valitsus aktsepteeris koiki tekkida vOivaid kulutusi.
Minister vastas komisjoni liikmete siseturvalisust ja rhndekriisi puudutavatele kUsimustele.

Kobtumisel andis Siseminisleeriumi kantsler Ulevaate jhhitus-ja julgeolekuasutuste 2016. aasta
eelan’est. Komisjon veendus, et eelan’e vOimaldab thita ettenahtud tOoulesanded ja lahendamist
vajavad probleemid leiavad lahenduse.

Kohtumisel andis Kaitsepolitseiameti peadirektor ulevaate 2015. aasta eelarve thitmisest ja
2016. aasta prioriteetsetest suundadest. Peadirektori sOnul thidetakse ameti ees seisvad
ülesanded phaanikohaseht. Peadirekior vastas komisjoni liikmete kusimustele, mis ohid seotud
Kaitsepolitseiameti tuhevikuga. Komisjon hindas olemasolevat eelan’et ja otsustas
peadirektoriga kohiuda veel kord, kui Vabariigi Valitsus on 2016. aasta riigieelarve kinnitanud.

Kohtumisel andis Kaitsepolilseiameti peadirektor ulevaate 2016. aasta eelarvest (JAS § 36 Ig 2
kohaselt). Peadirektor vastas komisjoni Iiikmete kusimustele, mis ohid scowd eelarves
ettenhhtud suuremate vaijaminek-utega. KokkuvOtvalt lodes komisjon, ci eelarve on rahuldaval
tasemel ja esile tulnud probleemid saavad praktihise hahenduse.
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IIJ. Scadusjürgne ministrite regulaarsete arnannete arutelu parlamentaarse
jürelevalve korras

Julgeolekuasutuste seaduse § 36 bike 2 kohaselt teavitavad peaministerja asjaomane minister
komisjoni julgeolekuasutuste ja jalitusametkondade tegevusest fling jtirelevalvest nende
tegevuse tile, sealhulgas esitavad vahemalt kord kuue kuu jooksul Dlevaate nimetatud leemal.

Peaminister keskendus esimesel kohtumisel parlamentaarse kontrofli htidavajalikkusele,
rohutades komisjoni ja valitsuse koostoo olulisusL Kontrolli elemente on mitmeid. Vabariigi
Valitsus teostab kontrolli julgeolekukomisjoni kaudu, kus regulaarselt kaivad aru andmas
Kaitsepolitseiamet, Teabeameti ja Kaitsevlle buurekeskuse juhid. Peaminister andis tibevaate
riigis toimivatest kontrollimehhanismidest ja vastas komisjoni liikmete kusimustele.
Kohtumisel osalesid peaministri julgeolekunOunik fling Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse
koordinatsioonidirektor.

Teisel kohtumisel keskendus peaminister Eesti Vabariigi julgeoleku olukorrale, keskendudes
Ukrainas ja Suurias toimuvast ning selle vöimalikest mojudest Euroopa riikide julgeolekule.
Arutusel olid ka teemad, mis puudutasid Venemaule sanktsioonide kehtestamist ja Läti
valitsuse tagasiastumist. Peaminister mformeens komisjoni. et EL-is oh arutusel valispüri ühtse
piirivalve teema ja jtirgmisel aastal muudetakse julgeo[ekuasuwste seadust. Peaminister vastas
komisjoni lükmete kUsimustele. Kohtumisel osalesid peaministri julgeolekunöunik ning
Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor.

Kaitseminister andis esimesel kohtumisel ulevaate prioriteetsetest suundadest teabehankes ja
hankeks vajahikest ressurssidest, samuti ministeeriumi tehtavast jarelevalvest hanketegevuse
tile. Teenistuslik jurelevalve toimib ministeeriumis kahte liini pidi. Uks osa puudutab
seaduslikkuse ja Oigusaktide kontrolli, jllrelevalvet teostab riigisaladuse kaitse osakond. Teine
osa on seotud otstarbekusega, jtirelevalvet teostab poliitika planeerimise osakond.
Ministeeriumil on kavatsus viia riigi julgeoleku voliratud esindaja funktsioon tile
Teabeametisse. Minister vastas komisjoni liikmete kusimustele.

Siseminister andis esimesel kohtumisel ulevaate ministeeriumi jarelevalvest
Kaitsepolitseiameti fling Pohitsei-ja Piirivalveameti teostatavajtiuitustegevuse ning teabehanke
Ule. Komisjon oh eelnevalt tutvunud ministeeriumi aHasutuste 2013., 2014. ja 2015. aasta
jälitustoimingute koguarvu vOrdbusega. Järelevalvet on tugevdanud Riigikontrolli teostatud
Kaitsepolitseiameti audit, samuti Oiguskantsleri tehtud jalltustegevuse Oigusega uksuste toO
korralduse kontroH. Ministeeriumis on märtsi kuus kinnitatud teenistusliku jiirebevalve kord.
Tehtud on ka esimesed ministeeriumipoolsed järeldused, kuidas edaspidi järebevalvet ja
tsiviilkontrobhi t gevdada. Minister vastas komisjoni liikmete ktisimustele.

Teisel kohtumisel andis siseminister tilevaate jähitustoimingute teostamisest 2015. aasta
IV kvarlalis. Ministeeriumipoobsest jtirelevabvest ktisitles minister regulaarseid kohtumisi
ametite juhtidega, kelbega on kokku bepitud auditite tegemise plaan. Riigikontrohbib vabmib paari
kuu jooksul audit Politseiameti ja Piirivalveameti uhendamise tulemuslikkuse teemah.
Kohtumiseb osalesid ministeeriumi asekantsler ja ministri nounik. Siseminister vastas
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komisjoni liikmete kUsimustele, mis puudutasid politseiametnike väljaöpet, palka,
motivatsioonj ja tehnilist varustatust.
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IV. Parlamcntaarsed kuulamised ja jãrelevalvc valitsuse tegevuse ute

Justiitsministriga kohtus komisjon ühel korral. Kohiumisel osales Justiitsministeeriumi
kriminaalpoliitika asekantsler, Ices tutvustas 2014. aasta jälitusstatistikat. Uhilasi andis
asekanisler teada, et sugisel valmib jillitustoirningute infosusteem (JATIS), mis peaks oluliselt
kergendama prokuratuuri, kohtute ja politsei koostööd.

KokkuvOtvaltjälitusstatistika aruandest:

— 2014. aastal avasid jalitusasutused 411 uut jälitustoimikut, millest 95% olid seotud
vajadusega koguda teavet kriminaalmenelluses kuriteo avastamiseks;

— 2014. aastal anti jäiituslube 496 kriminaalasjas (2013—545);
— jalitustoiminguid kasutatakse ca 2% koigist alustatud kriminaalasjadest;
— kokku vaijastasid prokuratuur ja kohus 2014. aastal 2726 jUlitusluba, jãlituslubade arv

vahenes vOrreldes 2013. aastaga 4%;
— kohus jättis täielikult rahuldamata 12 prokuratuuri jllhiwsloa taotlust (0,9% mflarustest),

osaliselt rahuldamata 9 taotlust;
— 2014. aastal teavitasid jalitusasutused jaiitustoimingutest 3282 isikut (2013. aastal oh

see arv 3163). Prokuratuur andis aastajooksul 1500 lubajälitustoimingust teavitamise
edasilUkkamiseks. Kohus lukkas enamaks kui aastaks edasi 201 isiku teavitamise.

Kaitsepotitseiameti kuulamised

Esimesel kohtumisel andis Kaitsepolitseiameti peadirektor pOhjaliku ülevaate
Kaitsepolitseiameli ulesannetest ja koostOost teiste oiguskaitse arnetitega, rohutades, et nende
pohiUlesanne on pohiseadusliku korra kaitse, samuti voitlus terrorismiga, turvaalade fling
riigisaladuse kaitse. Peadirektor vastas komisjoni Iiikmete kUsimustele, mis puudutasid
Venemaa FOderatsiooni eriteenistuste aktiviseerumist, samuti pagulaste teemat.

Teisel kohtumiset (erakorraline istung) Kaftsepolitseiameti peadirektoriga oh Leemaks Tallinna
Sadama juhatuse Iiikmete ja Lilti raudtee juhi alEkäemaksu juhturnid. Komisjon sai kinnituse,
et Kaitsepolitseiamet teeb korruptsioonikuriteo väljaselgitamisel oma tOöd täie vastutusega ja
seadusliku eesmilrgi nimel.

Kolmandal kohtumisel andis peadirektori asetiiitja uhevaate Eston Kohveri juhtumist ja vaslas
komisjoni liikmete kusimustele.

Neijas kohtumine oh kornisjonil viiljasoiduistung Kaitsepohitseiametisse. Kaitsepolitseiarneti
peadirektor ja ametnikud andsid komisjoni Iiikmetele ülevaade jahitus- ja teabetoimikute
menetlemisest.

Teabeametija Kaitsevüe Iuurekeskuse kuulamised

Teabeametiga kohtus komisjon kaheksal korral. Esimesel kohtumisel andis peadirektor
fllevaate Teabeameti pohifunktsioonidest. Teabeamet tootab teabehanke eehistuskava järgi, mis
on valitsuse julgeolekukomisjonis kinnitatud. Peadirektor esitas ulevaate rahvusvahelisest
ohukorrast pingekoihetes. Peadirektor vastas kornisjoniliikmete kUsimustele.
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Teisel ja kolmandal kohtumisel olid komisjonis arutusel Teabeameti eelarve kusimused.

Neijandal, viiendal ja kuuendal kobtumisel andis peadirektor koos Kaitseväe Iuurekeskuse
juhiga ulevaate rahvusvahelisest olukorrast pingete keskustes Euroopas ja Lahis-Idas.

Seitsmendai kohtumisel (valjasoiduistung) andis peadirektor U)evaate Teabeameti struktuurist,
tegevusest ja tOoülesannetest. Komisjoni Iiikmetele anti Ulevaade Venemaa majanduse
hetkeseisust.

Kaheksandal kobtumisel tegid Teabeameti peadirektorja Kaitseväe Iuurekeskusejuhtettekande
rahvusvahelise relvatoOstuse kohta.

Politsel-ja Piirivalveamcti kuulamised

Komisjon on kohtunud ameti esindajatega kolmel korral.

Esimesel kohtumisel andis Politsei- ja Piirivaiveameti peadirektori asetflitja Ulevaate ameti
legevusest rändekriisi ajal ja vastas uleskerkinud kusimustele, mis puudutasid nimetatud
teemat.

Teisel kohiumisel Politsei- ja Piirivalveameti esindajatega anti komisjonile ulevaade
piiriulesest narkokuritegevusest ja korruptsioonikuritegude buroo tegevusest. Viimase
tooulesanded on kohalike omavalitsuste, Oppeasutuste, ulikoolide ja Maanteeameti
korruptsioonijuhtumite uurimine, samuti uuritakse korruptsioonijuhtumeid erasektoris.

Narkokuritegevuses on Eesti jätkuvalt transiidimaa, kuid esineb ka aine tootmist. Jatkuvalt on
Eestis probleemiks fentanuUl, kuid viimased 5 aastat on selle aine kuritegeliku levitaimise
tokestamisele suunatud varasemast oluliselt rohkem vahendeid ja tahelepanu. Rohutati head
rahvusvahelist koostood ja todeti narkosuUtegude an’u kasvu.

Kolmandal kohtumisel andis Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor komisjonlle Ulevaate
rändekriisi arengutest Euroopas ja ameti valmisolekust, koostoO vajadusest teiste ametitega nii
riigi sees kui ka välismaailmas. Peadirektor vastas pagulasteemat kasitlevatele komisjoni
liikmete kusimustele.

Riigiprokuratuuri knulamised

Riigi peaprokuror andis kohtumisel ulevaate prokuratuuri tOost ja jarelevalvest prokuroride ule.
Prokuratuur on suurendanud järelevalveosakonna riigiprokurOride an’u fling on muutnud
osakonna tbö sisu ja metoodikat. Prokuratuuri prionteedid kuritegevuse valdkonnas on
alaealistega seotud kuritegevus, majandus- ja organiseeritud kuritegevus.

Teisel korral kohtus komisjon riigiprokuratuuri jarelevalveosakonna juhtiva riigiprokuroriga,
kes esitas prokuratuuri kokkuvOtte sideettevotetes salvestatud sOltumatute logifailide alusel
teostatud peaftkuularnisete seaduslikkuse k-ontroHi kohta jllhitusasutustes 2014. aastal.
Seadusrikkumisi kontrollimisel ci tuvastatud. Komisjonis olid arutlusel ka logifailide tehnilise
sUilitamise ja ajalise faktori kUsimused. Komisjoni esimees tegi ettepaneku neid kusimusi
komisjonis arutada nii Majandus- ja Kommunikaisiooniministeeriumi kui ka
Justiitsministeeriumi esindajatega. Riigiprokurör lisas, et jatkukontrolliakt valmib 1. juuliks
2016.
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Prokuratuuripoolne kontroll tuleneb eiektroonilise side seaduse § 113 IOikest 8. Prokuratuur on
juhtinud tflhelepanu, et kOik sideettevotetele tark- ja riistvara tarnivad firmad on logifailide
moodustumise, andmearhitektuuri ja sällitamise lahendanud erineva! moe!.

Teisel kohiumisel andis peaprokuror komisjonile ulevaate prokuratuurile pandud ülesannete
täitmise kohta 2015. aastal. Eraldi teemana kisitIeti jalitustegevuse languse trendi. Praegusel
ajal kasutatakse jälitusmenetlust ühe kuriteo lahendamisel 4$st, milk puhul seadus seda
voimaldab. Jälitustegevus peab olema seaduslik, pohjendatud ja kontrollitav. Komisjon otsustas
jatkata teemakasitlust sügisel, kui jälitustoimingute infosusteemist (JATIS) on Jaekunud
aastaaruanne.

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna kuulamine

Komisjon kohtus Justiitsministeeriumi vanglate osakonna asekanisleriga uhel korral.
Asekantsler andis ulevaate jälitusametkonna tegevusest ja järekvalve tOhususest 2015. aastal
fling planeeritavatest tegevustest 2016. aastal. Asekanisler vastas komisjoni Iiikmete
kusimustele.

Maksu-ja Tolliameti kuulaminc

Komisjon kohtus Maksu-ja Tolliameti peadirekioriga fling uurimisosakonna juhiga uhe! korra!.
Peadirektor andis u!evaate ameti tOOst, tulevikuvaatest ja prioriteetidest ja!itusametkonna too
tohusiamisel. Ulevaates kajastati tookorraldust, amelnike motiveerimist ja too kvaliteeti, miliest
so!tub toO tulem.

Uurimisosakonna juht andis U!evaate osakonna tOOst. Komisjoni liikmed said vastused esitatud
kusimustele. Ametil on oma ettekujutus oigusaktide taiendamise vajadusest, et parendada ameti
jahitustoimingute teostamise padevust.

Oiguskantsleri kuulamine

Komisjon kohtus oiguskantsleri, tema nöuniku ja kantselei direktoriga uhe! korral. Kohtumisel
tutvustas oiguskantsler tsiviilkontro!li tegemist julgeoleku- ja jä!itusasutuste u!e.

Konkreetseid kontrolli meetmeid kirjeldas oiguskantsleri nounik. Kontro!le alustati juunist
2015, tehtud on kontroilkaigud kolme korruptsiooniasjadega tegelevasse asutusse (KAPO
vastav uksus. KKP vastav üksus ja PPA sisekontrol!). Komisjon heppis kokku edasised
tOOsuunad, mule osas jiltkatakse koostood Oiguskantsleri ja lena kantselei ametnikega.

Kohtumine Riigikogu riigikaitsekomisjoniga

Riigikogu riigikaitsekomisjon kohtus komisjoni esimehe Ken-Marti Vaheriga.

Kohtumisel arutati Kaitseväe korra!duse seaduse muutmise seaduse eelnOu (231 SE) eelkoige
jarelevalve teostarnise seisukohast. Kornisjoni esimees andis riigikaitsekomisjonile ülevaate
juhgeoiekuasutuste jãrelevalve erikomisjoni pohiulesannetest. Riigikogule edastatud seaduse
eelnOus on jarelevalve pudevus Luurekeskuse the pandud julgeolekuasutuste jflrelevalve
erikomisjonile. Kobtumisel tutvustasid moned riigikaitsekomisjoni liikmed vUima!ust, et
järelevalvet teostaks riigikaitsekomisjon.
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V. Arvamuste andmine julgeolekuasutustejuhtide ametisse nimetamiseks

Kohtumiscl tutvustas kaitserninister komisjonile Teabeameti juhi kandidaati Mikk Marranit.
Mikk Marran esitas oma visiooni Teabeameti juhtimisest fling vastas komisjoni Iiikmete
kusimustele. Komisjon toetas Mikk Marrani kandidatuuri Teabeameti peadirektori
ametikohale.

VI. Avaldusteja kaebuste menetlemised

Aruandeperioodil laekusid kornisjonile üheteistkumne kodaniku avaldused. Komisjon vastas
koikidele kodanikele selgitavak, nOustades avaidajaid nende probleemidele vastuse Jeidmisel.
Suure enamuses olid sisulist lahendamist noudvad kirjad ja need edastati asjaomastele
asutustele, nende probleernide lahendamine ei kuulu kornisjoni padevusse.

VII. Viilissuhtlus

Komisjoni esimees osales kohiumistel Brusselis (LIBE komisjonis mai 2015) ja Viinis
(parlamentide Iiikmete julgeolekufoommil juunis 2016).

Lisaks vüljastas Komisjon aruandeperioodil kuus Euroopa Liidu ja NATO vastava tasemega
riigisaladuse luba vüele ministrile ja kolmteist luba Riigikogu Iiikmetele.

Komisjoni koosseis

Komisjoni koosseisu kuulub kuus liiget, igast Riigikogus esindatud erakonnast uks Iiige.

Komisjoni esimees: Ken-Marti Vaher (IRL)

Komisjoni aseesimees: Erki Savisaar (KE)

Liikmed: Krista Aru (Vabaerakond)

Kalev Kotkas (SDE)

Martin Kukk (RE)

Uno Kaskpeit (EKRE).

Komisjoni koosseisus toimus uhe Iiikme vahetus: komisjoniliige Hardi Volmer lahkus ja Kalev
Kotkas tuli Riigikokku. Vahetus oh tingitud Vabariigi Valitsuse koosseisu muutumisest
(kaitseminister Sven Mikseri naasmine Riigikokku).

Ken-Marti Vaher
Komisjoni esimees


